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ÖNSÖZ
İnsanoğlu var olduğu günden itibaren dünyayı ve hayatı anlama çabası içinde
olmuştur. İlk uygarlıklardaki felsefe temelli bilimsel süreçlerden itibaren insanoğlunun olgu,
olay ve nesneleri anlama çabası günümüzde de devam etmektedir. İlk medeniyetlerden
bugüne, dünyanın bilimsel birikimi eklektik olarak hızla artarken izlenen yöntem evrensel
ilkelerle belirlenmiştir. Bilimsel araştırmanın evrensel ilkeleri ile yaşanılan dünyayı anlama
çabası sistematize edilmekle kalmayıp her bilim insanının bir diğerini anlama biçimi de
standardize edilerek ortak bir bilim dili metodolojik olarak ortaya konabilmiştir. Bu bağlamda
bu kitabın temel amacı, bilimsel bir araştırmanın bilimsel ilkeler temeli ve sosyal bilimler
özelinde nasıl yürütülmesi gerektiğini ortaya koymaktır.
Çalışmanın amacına uygun olarak birinci bölüm bilimin tanımına ve özelliklerine
ayrılırken bilim tarihi ve felsefesi, ikinci ve üçüncü bölümlerde ele alınmıştır. Dördüncü
bölümde bilimsel bir araştırmanın adımları hakkında temel bilgilere yer verilirken bu adımlar
on birinci bölüme kadar veri toplama tekniklerinden istatistiksel analizlere dek tek tek
açıklanmıştır. Çalışmanın on birinci bölümü, araştırmanın hata kaynakları ile geçerlilik ve
güvenilirlik kaynaklarına ayrılmıştır. On ikinci bölümde bilimsel etik irdelenirken son
bölümde bilimsel yazım kuralları örneklerle açıklanmaktadır. Kitap, içeriğindeki konular ile
öğrenci ve okuyuculara bilimsel araştırma sürecinin temellerini aktarmayı amaçlamaktadır.
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YAZAR NOTU
Kitapta yer alan her bir konu başlığı ile ilgili kapsamlı bilimsel çalışmalar bulunduğu
gerçeğinden hareketle ele alınan her başlığın en temel biçimiyle işlenildiğine dikkat
edilmelidir. Burada amaç, okuyucunun en temel bilgilere sahip olmasıdır. Konuların
öğrenilmesine katkı sağlamak amacıyla Uygulama Soruları ve Bölüm Hakkında İlgi
Oluşturan Sorular kısmından istifade edilmiştir.
Öğrencinin ve okuyucunun bu kitabı bir başlangıç adımı olarak ele alarak kaynakçada
belirtilen eserlerle kendisini daha da geliştirebileceğini vurgulamakta fayda bulunmaktadır.
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1. BİLİMİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR

2

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bilimin tanımı, bilimsel bilgi ve nitelikleri, bilmenin yolları ve bu
konulardaki temel kavramlar üzerine Genç (2013), Yolcu (2012), Al (2010) ve Büyüköztürk
(2014)’ten derleme yapılmıştır. Bu bağlamda bilimin ne olduğu hakkında ve bilimsel süreç
içerisinde karşılaşılan temel kavramlar hakkında bilgiler sunulmaktadır. Konu ile ilgili daha
detaylı bilgi edinmek için ana kaynaklara başvurulması gerekmektedir.

3

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir düşüncenin bilim olarak değerlendirilmesi için sahip olması gereken nitelikleri
düşününüz.
2) Bilimsel sonuca ulaşmak için hangi yöntemler kullanılabilir, değerlendiriniz.
3) “Hipotez/teori/yasa” kavramlarını aralarındaki farkları göz önünde bulundurarak
açıklayınız.

4

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bilimin tanımı,
nitelikleri ve süreçteki
temel kavramlara
değinilmektedir.

İleride yer alan konularda
bulunan kavramlar hakkında
temel oluşturulmaktadır.

Açıklamalar ve karşılaştırmalar
ile konuların daha iyi
anlaşılması sağlanmaya
çalışılmaktadır.
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Anahtar Kavramlar


Bilim



Bilimsel bilgi



Bilim ve bilimsel bilginin nitelikleri



Bilimsel yöntem



Hipotez



Hipotez testi



Kuram



Teori



Yasa



Tümdengelim



Tümevarım



Olgu



Gözlem



Anket



Mülakat



Veri



Örnekleme



Bulgu



Değişken
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Giriş
İnsan var olduğu günden bu yana bir taraftan dünyada olup bitenleri anlama yani
evreni anlama, tanıma, onun sırrını çözme; diğer taraftan doğayı kontrol altına alabilme
ihtiyacını duymuştur (Genç, 2013: 1). Buradan hareketle bilim tanımlamaları iki farklı görüşe
göre yapılmaktadır. Bu görüşler kuramsal bilim veya dünyayı anlamaya yönelik bilim ve
uygulamalı bilim veya yaşamı daha rahat ve güvenilir kılmaya yönelik bilim (Genç, 2013:
1; Yolcu, 2012: 3) olarak sınıflandırılmaktadır.
İlki, insanlığın kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü bilgi, beceri ve deneyimlere ilişkin
bir teknik geleneği içermektedir (Yolcu, 2012: 3). Bu görüşü benimseyenler kuramsal bilgiye
ağırlık vermektedirler. Bunlar evreni anlayabilme ihtiyacını kontrol ihtiyacından daha önemli
bulmaktadırlar. Bunlara göre, bilim deyince akla gelen şey bilgi olmalıdır. Bu yönüyle bilim,
insanoğlunun evreni anlama, doğal olayları ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrama
yolunda denediği akademik çabalar ve geliştirilen bilgilerdir (Genç, 2013: 1). İkincisi,
insanoğlunun duygu, inanç ve düşüncelerini içinde toplayan bir kültürel geleneği
oluşturmaktadır (Yolcu, 2012: 3). Bu görüşte olanlara göre “bilim”, insan yaşantısına
kolaylık sağlayan teknik buluşlardır. Bu görüşü benimseyenler, bilimi günlük yaşamı çok
yakından etkileyen makinelere (radyo, TV, otomobil, telefon, bilgisayar, uçak vb.) yani
teknolojiyle özdeş tutmaktadırlar (Genç, 2013: 1).
Belirtilen her iki gelenek de başlangıçta ve uzun süre birbirleriyle yeterince etkileşim
olanağı bulmadan varlıklarını sürdürmüştür. Eski Yunan uygarlığının en parlak dönemlerinde
el uğraşılarına, el becerilerine ve basit tekniklere dayanan zanaatçılar ile duygu, inanç ve
düşünce dünyasını oluşturan şair, politikacı ve filozofların ayrı kutuplarda yer alması bunun
bir göstergesidir. Bununla birlikte aynı durum Orta Çağ boyunca varlığını sürdürse de Yeni
Çağ’ın başlarında ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu iki geleneğin birleşim ve karşılıklı
etkileşiminin gerçekleşmesinden sonra bugünkü anlamda bilimsel düşünce ve araştırma
düşüncesinin ortaya çıkmaya başladığını görmekteyiz (Yolcu, 2012: 3).
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1.1. Bilim Tanımı
Sosyal bilimlerde doğa bilimlerinin aksine kesin, değişmez genellemelere gitmek
güçtür. Araştırmacılar genellikle “… nedir?” sorusuna bir yanıt vermekten kaçınırlar çünkü
“… nedir?” sorusunu bir tanım ölçeğinde sınırlı sözcüklerle ifade etmek, onun sınırlarını
belirlemenin yanı sıra bir sorumluluk almayı da içerir. Bu belirleme işleminin güçlüğü,
araştırmacıların kimi kaynaklarda yer alan tanımları enine boyuna işlerken kavramın kesin,
açık bir tanımına yer vermemelerine ya da kendi kabullerini içeren bir tanıma gitmelerine
neden olmaktadır. Bu durum bilim için de geçerlidir. Bilimle ilgili olan yazında geniş bilgi
kavramına ilişkin farklı tanımlara ulaşmak mümkündür. Örneğin (Yolcu, 2012: 3):
 Oğuzkan (1993), bilimi evrenin bir bölümünü konu olarak seçen deneysel
yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya dayanan düzenli bilgiler
bütünü olarak tanımlar (Yolcu, 2012: 3).
 Noyan (2005), bir entelektüel macera olarak görmekte, bilim için gözlem yapmanın
bir zorunluluk olduğunu belirtmektedir (Yolcu, 2012: 4).
 Bilim, gerçekleri basit olarak bir araya getirmekten öte ulaşılan bilgilere dayalı
olarak kurulan mantık ilişkilerinden meydana gelen ve bir varsayım veya teori
ortaya koymaya imkân veren bir sistemdir (Yolcu, 2012: 4).
 Arslan (1996), bilimi herhangi bir biçimde düzenlenmiş doğru bilgiler bütünü
olarak tanımlamakla birlikte bilim kavramına iki farklı açıdan yaklaşarak açıklık
getirmektedir. Bu yaklaşımlardan ilkinde bilim, “dünyayı anlama ve doğru bilgiye
ulaşmada başvurulan bir yaklaşım biçimi”, diğer bir deyişle “bir araştırma yöntemi”
olarak düşünülmektedir. İkincisinde ise bilim, “kullanılan yönteme bağlı olarak
ortaya çıkan bir sonuç veya ürün” olarak ele alınmaktadır (Yolcu, 2012: 4).
Bilim; matematiksel bir kavram değil, karmaşık bir yöntemdir. Durağan değildir,
sürekli gelişir ve anlamında belirsizlikler vardır. Bilimle ilgili tanımlar irdelendiğinde üç
görüş ön plana çıkmaktadır, bunlar (Genç, 2013: 2):
1) Statik Görüş: Gerçekliği kabul edilmiş sitemli bilgiler, bütün insanların araştırma
yoluyla elde ettikleri organize edilmiş bilgi birikimi.
2) Gelişmeci Görüş: Sistematik bilgi edinme ve bilgiyi düzenleme süreci, evreni
anlama ve tanımlama gayretleri.
3) Keşifçi Görüş: Hakikati ortaya koymayı hedefleyen bilgi edinme, problem çözme
süreci.
Bilime bir yandan bir araştırma yöntemi diğer yandan da bir sonuç veya ürün olarak
yaklaşılması hem gerekli hem de yararlı olarak görülmektedir. Böyle bir yaklaşımın
gerekliliği, her bilimsel araştırma sonucunda mutlaka bilimsel bir bilgiye ulaşılacak diye bir
şeyin olmamasıyla açıklanabilirken yararlılığı ise bilimi bilim yapan bilimsel sonuçlara
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ulaşmaktan çok, dünyaya bilimsel olarak yaklaşmaktan, onu bilimsel yöntemlerle
araştırmaktan geçmekte olduğuyla açıklanabilir. Söylenilenleri bir örnekle somutlaştırmak
mümkündür: Bilim adamlarının kanser, şeker hastalığı, Behçet hastalığı üzerine yıllardır
birçok araştırma yapmalarına ve elde edilen bilimsel ürünlere/sonuçlara karşın söz konusu
hastalıkların tedavisi şimdilik mümkün görünmemektedir. Buna karşın bilim adamları
dünyayı bilimsel olarak anlamaktan ve araştırmaktan vazgeçmemektedirler (Yolcu, 2012: 4).

1.2. Bilimsel Bilgi ve Nitelikleri
Bilgi, genel olarak bireyin amaçlı yönelimi sonucunda bireyle nesne arasında kurulan
ilişkinin ürünü olan şeydir. Buradaki anlamıyla bilgi, öğrenilen şey olarak ele alınabilir. Bilgi,
bir şeyin ayırdına ya da bilincine varmadır. Tanım biraz daha açılacak olursa bilgi, bir şeyle
gerçek deney yoluyla kurulan yakınlık ya da ilişkidir. Bilgiye ilişkin diğer bir tanım da
bilginin doğruluğu öznel ve nesnel koşullarda, gerekli ve yeterli sayılan delillerle
temellendirilmiş önermeleri içeren bilinç içeriği olmasıdır. Buna göre bilgi bilinçte bulunan,
bir şekilde haklı kılınan ve böylelikle doğru diye değerlendirilen her şeydir (Yolcu, 2012: 4).
Bilgi, içeriği ve sınırları ne olursa olsun temelde bireyin öğrenme etkinliklerinin bir
ürünü ya da sonucudur. Bilgi türleri gündelik bilgi, dinî bilgi, coğrafi bilgi, sanat bilgisi,
teknik bilgi, felsefi bilgi ve bilimsel bilgi biçiminde sınıflandırılabilir. Bilimsel bilgi, diğer
bilgi türlerinden bir araştırma sonucunda doğruluğu veya yanlışlığı ispat edilen olgu ve
olaylardan elde edilen bilgi olmasıyla ayrılır. Bilimsel bilgiyi veya bilimi daha anlaşılır
kılmak için onu niteleyen özelliklerin ortaya konulması ve açıklanmasının daha doğru olacağı
düşünülmektedir (Yolcu, 2012: 4-5).
İleri sürülen görüşlerden de anlaşıldığı gibi bilim insanları bilimi hem bir süreç hem de
bir ürün olarak ele almaktadır. Bu bağlamda Yolcu’ya göre (2012), Genç (2013) ile benzer
dört özelliği ve bunlara ek olarak beş özelliği, toplamda bilimsel bilginin dokuz özelliği
aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1) Bilim Olgusaldır: Doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya
sınanabilecek vakaları inceler (Genç, 2013: 2). Bilimin olgusal olması, bilimsel
önermelerin tümünün doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilir olguları
içermesinden kaynaklanır. Bu önermelerin doğru olup olamaması, olgular veya
olgusal ilişkilerin varlığına bağlıdır. Bilim bir hipotez veya teoriyi gözlem ya da
deneye bağlı olarak doğruluğunu kanıtlamadıkça doğru olarak kabul etmediği gibi
kendiliğinden doğru sayılan ya da tanım gereğince doğru olan önermeleri de doğru
olarak kabul etmez (Yolcu, 2012: 5).
2) Bilim Objektiftir: Bilimsel bilgiler nesnel verilere dayandırılmıştır. Elde edilen
verilerden ulaşılan sonuçlar, kişiden kişiye veya toplumdan topluma
değişmemelidir (Genç, 2013: 2). Üreticisi insan olmasına karşın bilimsel bilgi
insandan bağımsız, nesnel bir alana ait olma özelliğine sahiptir. Bilimsel bilginin bu
özelliği, doğruyu arama çabasında olan bilim adamına kişisel eğilim, istek ve
önyargılardan bağımsız olarak olguları olduğu gibi ortaya koyma olanağı verir.
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Bununla birlikte bilimsel nesnellik mutlak bir nesnellik olarak da
yorumlanmamalıdır. Bilim, sanat ve felsefenin birer insan uğraşı olması nedeniyle
bir hipotezin kurulmasında veya seçiminde bilim adamının bazı değer yargılarının,
belli bir ölçüde kişisel duygularının veya beğenilerinin etkili olabileceği de
unutulmamalıdır. Buradan bilimle nesnelliğin mutlak değil, sınırlı ve özel anlamda
yorumlanması gerektiği ortaya çıkar. Bilimsel olma iddiasını taşıyan her sonuç
nesnel olarak doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir. Bu, bilimsel bir sonucun bir kişi
veya grubun tekelinde olmadığı, bilimsel topluluğun (meslek çevresinin)
soruşturmaya açık olduğu, güvenirliğin de belli ölçütlere göre yine aynı topluluk
tarafından değerlendirildiği anlamına gelir (Yolcu, 2012: 6).
3) Bilim Genelleyicidir: Bir vaka veya durumda doğru olarak bulunmuş bilgiler,
diğer vakalar için de aynı derecede doğrudur (Genç, 2013: 2). Bilimsel bilgi, bir
toplumda sınırlı sayıdaki bireylerin tekelinde değildir. Herhangi bir kişinin bir
alanda belli bir yöntemi kullanarak ulaştığı sonuca aynı yöntemi kullanan herkesin
aynı biçimde ulaşabilmesi olanaklıdır. Bilim adamı yaptığı araştırmanın yöntem
bölümünde bilgiye ulaşma yollarını ayrıntılı bir biçimde yazar. Bunu yapmanın
amacı, diğer bilim adamlarının da aynı yöntemi izleyerek aynı sonuca
ulaşabileceklerini göstermektir. Bilimsel bilgi bu yönüyle felsefi, sanatsal ve dinî
bilgiden ayrılır çünkü felsefe, sanat ve din gibi alanlarda ileri sürülen görüş,
gerçekleştirilen ürün ve yaratım kişiye özgüdür. Örneğin İsa olmasaydı
Hristiyanlık, Muhammed olmasaydı İslam, Leonardo da Vinci olmasaydı Mona
Lisa, Kant olmasaydı aklın eleştirisi olmayacaktı. Buna karşın Galileo olmasaydı da
serbest düşme olayı olacağı için bunu inceleyecek ve aynı buluşu yapacak biri
mutlaka olacaktı. Boyle-Mariotte Kanunu’nda olduğu gibi tarihte aynı buluşun
birbirinden habersiz olarak farklı insanlar tarafından yapılmış olması, bilimsel
bilginin herkese açık, toplumsal bir bilgi olduğunu doğrulamaktadır (Yolcu, 2012:
5-6).
4) Bilim Mantıksaldır: Bilimsel bilgiler mantık kuralları ile örtüşmelidir (Genç,
2013: 2). Bilimsel bilginin mantıksal bir bilgi özelliği taşımasına iki açıdan
yaklaşılabilir. İlki, bilimin ulaştığı her türlü bilginin çelişkiden uzak, kendi içinde
tutarlı olmasıdır. Buna göre bilim birbiriyle çelişen iki önermeyi doğru olarak kabul
etmez. İkincisi, bir hipotezi doğrulama işleminde mantıksal düşünme ve çıkarsama
kurallarına başvurulmasıdır (Yolcu, 2012: 7).
5) Bilimsel Bilgi İlerleyicidir: Tıp veya fizik biliminin günümüzde elli ya da yüzyıl
öncesinden daha ileride olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bilimsel bilginin ilerleyici
özelliğinin olması, bilim adamları arasındaki iş birliğinin bir ürünüdür. Bir bilim
adamı, başka bir bilim adamının ortaya koyduğu sonuçlardaki eksikleri görüp
düzeltebilir ya da bu sonuçlar üzerine yenilerini ekleyebilir. Bilim adamları
yaptıkları her bir araştırmayla kendi çalışma alanlarındaki eski bilgilere yeni
bilgiler eklemekte, böylece alanlarındaki bilginin hacmini artırmış olmaktadırlar
(Yolcu, 2012: 5).
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6) Bilimsel Bilgi Birikimlidir: Bilimsel bilginin birikimli olması, tarih boyunca
artarak, birikerek günümüze gelmesi, bundan sonra da aynı biçimde artarak,
birikerek yığılmalı olarak devam edeceğinin bir göstergesidir (Yolcu, 2012: 5).
7) Bilimsel Bilgi Dinamiktir: Bilimsel bilginin buraya kadar belirtilen özellikleri,
aynı zamanda onun dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Daha açık bir
ifadeyle bilimsel bilgi durağan bilgi olmayıp sürekli bir değişme, gelişme ve
ilerleme hâlindedir. Geçmişte en doğru kabul edilen bilimsel bir görüş hatta
bilimsel bir yasa zamanla başka bir görüş veya yasa tarafından düzeltilebilmekte ya
da tamamıyla reddedilebilmektedir (Yolcu, 2012: 6).
8) Bilimsel Bilgi Mutlak ve Değişmez Değildir: Bilimsel bilgi, daha doğru bir
gözlemle veya daha dikkatli bir akıl yürütmeyle yerini başka bir bilgiye bırakabilir.
Söz gelimi Newton’un yerçekimi hipotezi yaklaşık 200 yıl boyunca bir doğa yasası
olarak kabul görmüştür. Bununla birlikte geçen yüzyılın sonlarına doğru bu teorinin
bazı olguları açıklamada yetersiz kaldığı görülmüş ve eleştiri almıştır. Teori daha
sonra yerini daha güçlü olan Einstein’in teorisine bırakmak zorunda kalmıştır.
Verilen örnekte de görülmektedir ki bilimsel bilgi hiçbir zaman mutlak doğru,
değişmez bir bilgi değildir (Yolcu, 2012: 6-7).
9) Bilimsel Bilgi Öndeyicidir (Yordayıcıdır): Bilindiği gibi doğa bilimlerinde
öndeyide bulunma olasılığı ve yüzdesi daha fazladır. Örneğin astronomi bilimi
Güneş Sistemi’ne en son 1986 yılında giren Halley Kuyruklu Yıldızı’nın tekrar ne
zaman Dünya’nın yakınından geçeceğini ve Dünya’nın hangi bölgelerinde
görülebileceğini kesine yakın tahminle söyleyebilmektedir. Yine aynı biçimde Ay
tutulmasının ya da Güneş tutulmasının ne zaman olacağını, Dünya’nın hangi
bölgelerinde rahatlıkla gözlenebileceğini de tahmin edebilmektedir. Bununla
birlikte sosyal bilimlerde, belli bir toplumda ne tür değişiklikler olabileceğini
önceden tahmin etmek zordur. Örneğin Amerikan ordularının 2003 yılında Irak’ı
işgal edeceğini bu olaydan kısa süre öncesine kadar söylemek mümkün olmadığı
gibi yakın bir gelecekte dünyada ne türlü olayların olacağını yordamak da zordur
(Yolcu, 2012: 7).

1.3. Bilimin Değeri
Bilim niçin değerlidir? Bilimin neden değerli olduğuna yönelik bir soruya yanıt
verebilmek için bilimin sahip olduğu farklı değerleri görmek gerekir. Bilimin (1) pratik, (2)
entelektüel ve (3) ahlaki değeri bulunmaktadır (Yolcu, 2012: 7).
Bilimin pratik bir değeri, insanların gerek bireysel gerekse toplumsal yaşantısında
teknoloji yoluyla sağladığı yararlardan ileri gelmektedir. Bilim sayesinde teknoloji üreten
insan, daha rahat ve konforlu yaşamakta, yaşam süresini uzatabilmekte, temel sorunlarını
çözebilmektedir. Dahası bilim, insanın yaşamını hem niteliksel hem de manevi bakımdan
geliştirmektedir. Bu yönüyle bilim toplumun itici gücünü oluşturmaktadır. Bugün gelişmiş
toplumların bilim ve teknikte de ileri olması bunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
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Bütün bunlarla birlikte atom bombasının bulunması ve Hiroşima’ya ilk atom bombasının
atılması, ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi pek çok örnek
bilimin pratik yararını gölgeler niteliktedir. Buna karşın buradaki asıl tartışma, suçlunun bilim
mi yoksa onu yanlış kullanma eğiliminde olan insan mı olduğu konusudur (Yolcu, 2012: 7-8).
Bilimin entelektüel değeri, insanın bilme isteğini, merakını giderme ve insana evreni
anlama olanağını vermesiyle ilişkilidir. Aristotales’in belirttiği gibi: “İnsan doğal olarak
bilmek isteyen bir varlıktır.” İnsan, bilim sayesinde doğal ve toplumsal gerçekliği anlayabilir
(Yolcu, 2012: 8).
Bilimin ahlaksal değeri, onun insana kazandırdığı birtakım niteliklerle ilgilidir. Bu
bakış açısına göre bilim insana kendi duvarlarını yıkmasını, öznellikten uzak durmasını,
nesnel ve eleştirici olmasını, grup çalışmasının ve iş birliğinin değerinin yanı sıra görüşlerini
açık bir biçimde ileri sürmesini, bu görüşlerini gerekçelere dayandırmasını, sabırlı olmasını ve
eleştirel olmasını öğretmektedir. Buradan hareketle bilimin ahlaksal değerinin en önemli
değer olduğu tartışılabilir. Dünyanın her geçen gün biraz daha küçüldüğü günümüzde;
insanların farklı ırk, milliyet, cinsiyet, din ve ideolojiler nedeniyle birbirleriyle yakın ilişkiler
geliştirmeleri; dostluk, kardeşlik ve barış gibi evrensel değerleri ön plana çıkarmaları, bilimin
ahlaksal değerinin ne denli önemli olduğunu kanıtlamaktadır (Yolcu, 2012: 8).

1.4. Bilmenin Yolları
Öğretmenler, eğitimciler, veliler ya da öğrenciler ihtiyaç duydukları bilgiyi nasıl elde
edebilirler? Elbette, bilgi elde etmenin birçok yolu bulunmaktadır. Kişi, uzmanlara
danışabilir, kitapları ya da makaleleri inceleyebilir, benzer deneyimleri olan meslektaşlarına
sorabilir ya da onları gözlemleyebilir, kendi geçmiş deneyimlerine bakabilir ya da sezgilerine
dayanabilir (Büyüköztürk vd., 2014). Bilgiye ulaşmada başvurulan çeşitli yollar
bulunmaktadır. Bunlar duyusal deneyim, başkalarıyla görüş birliğinde olma, uzman görüşü,
rasyonel yöntem ve bilimsel yöntemdir (Yolcu, 2012: 8).
Tüm bu yaklaşımlar, bilgi elde etme konusunda ilerleme kaydetmek için muhtemel
yollardır ancak bize sundukları yanıtlar her zaman güvenilir olmayabilir. Uzmanlar
yanılabilirler, kaynak dokümanlar güvenilir olmayan bilgileri içerebilir, meslektaşların o
konuyla ilgili deneyimi olmayabilir ya da yanlış anlaşılabilirler. Bilgiye ulaşmanın en doğru
ve güvenilir yolu ise bilimsel yöntemdir. Bilgiye ulaşmanın diğer yollarında gözlenen
sorunlar, şüphesiz bilimsel araştırma yöntemini çok daha değerli kılmaktadır (Büyüköztürk
vd., 2014). Bilgiye ulaşmanın yolları aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır.

1.4.1. Duyusal Deneyim
Bilme yollarının ilki, duyularımız aracılığı ile elde ettiğimiz deneyimdir. Görürüz,
duyarız, koklarız, tadarız, dokunuruz. Birçoğumuz, bir grup öğrencinin törenlerde yürüyüşünü
görmüşüzdür, kafamızın üstünden geçen bir jet uçağının motorunun uğultusunu
duymuşuzdur, bir çiçek koklamışızdır, çikolatalı dondurmayı tatmışızdır ve yağmurlu bir
günün ıslaklığını hissetmişizdir. Duyularımız aracılığıyla dünyadan edindiğimiz bilgi bir şeyi
12

bilmenin en hızlı yoludur ancak duyularımız yardımıyla elde ettiğimiz veri her zaman
güvenilir değildir. Şüphesiz bu veriler düzeltilebilir. Örneğin dışarıdaki bir termometrede
sıcaklığı görmek, havanın nasıl olduğu konusunda sahip olduğunuz bilgiyi düzeltir; en yüksek
kalitedeki ses sistemi, beğendiğimiz bir şarkıyı daha net dinlememize yardımcı olur; benzer
şekilde koku, tat ve dokunma duyularının hepsi daha iyi hâle getirilebilir ve genellikle de bu
gereklidir. Duyusal algılama konusunda yapılan birçok deney, her zaman algılarımıza daha
çok güvenecek kadar bilge olmadığımızı ortaya çıkarmıştır. Duyularımız bizi aldatabilir (Ve
bunu sık sık yapar.). Duyduğumuzu sandığımız silah sesi aslında araba egzozundan
kaynaklanıyor olabilir, yolda gördüğümüz su aslında bir seraptır, tavuk olduğunu sandığımız
şey aslında hindidir. Duyular sayesinde sahip olduğumuz bilgi güvenilmezdir; aynı zamanda
tam değildir. Duyularımızla edindiğimiz veri, insanın bilgi kapasitesinin çok azını karşılar.
Dolayısıyla güvenilir bilgiye sahip olmak için yalnızca duyularımıza güvenemeyiz;
bildiğimizi düşündüğümüzü başka kaynaklarla da kontrol etmeliyiz (Büyüköztürk vd., 2014).
İnsanların gözleriyle renkleri, biçimleri görmesi, dokunma duyusuyla sıcaklığısoğukluğu, sertliği-yumuşaklığı hissetmesi, burnuyla kötü-güzel kokuyu koklaması, kulağıyla
işitmesi ve diliyle yiyecek ve içeceklerin tadına bakması duyu organlarının belli başlı bilgi
kaynaklarından biri olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte duyusal algılara ilişkin
birçok deneyim, duyulara güvenilmeyeceğini de gösterir. Daha açık bir ifadeyle duyular
aldatıcıdır. Patlayan bir araba lastiği sesini bir silah patlaması ya da karanlıkta yürürken bir su
hortumunu yılan olarak algılamak duyuların aldatıcı olmasına örnek olarak verilebilir (Yolcu,
2012: 8-9).
Yukarıda verilen örneklerden de anlaşılacağı gibi duyusal bilgi her zaman güvenilir
olmadığı gibi eksik de olabilir. Duyular yoluyla elde edilen bilgi, doğaya ya da topluma
ilişkin her şeyi açıklamada ve anlamada yetersiz kalabilmektedir (Yolcu, 2012: 9).

1.4.2. Görüş Birliği
İnsanlar yalnızca duyularını başkalarıyla paylaşmakla kalmaz, aynı zamanda onların
gerçekliğini ve güvenilirliğini de kontrol etmiş olurlar (Yolcu, 2012: 9; Büyüköztürk vd.,
2014). “Çorbanın tuzu sana göre de tuzlu mu?”, “Anıl’ın geldiğini siz gördünüz mü?”,
“Yardım isteyen birinin bağırmasını sen de duydun mu?”, “Kekik gibi kokuyor, değil mi?”
“Yemek sana da acı geldi mi?”, “Oradaki Hakan değil mi?” “Nane gibi kokuyor, değil mi?”
gibi örneklerden de anlaşılacağı üzere biriyle görüş birliğinde olmak ya da görüş birliğine
varmak büyük bir avantajdır çünkü görüş birliği işitilen, duyulan şeylerden hangisinin
elenmesi gerektiğine ya da hangisinin doğru olup olmadığının belirlenmesine yardımcı
olabilir. Böylece insanlar doğru olana odaklanarak daha akla dayalı bir yaşama sahip
olabilirler. İnsanların başkalarıyla görüş birlikteliği içinde bilgiye ulaşması, yaygın olarak
kullanılmasına karşın yanlış sonuçlara ulaşılmasına da neden olabilir. Örneğin bir toplantıda
alınan kararlar toplumun genel görüşünü yansıtabilir ancak bunların doğru olduğu her zaman
söylenemez.
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1.4.3. Uzman Görüşü
Uzman görüşü, yapılan araştırmada üzerinde durulan konuya ilişkin gerekli bilginin
alanında başyapıt sayılabilecek kitaplara ya da alan uzmanlarına başvurularak (örneğin
danışma kitapları, toplum liderleri, bilim adamları gibi) elde edilmesidir (Yolcu, 2012: 9).
Belki de danışmamız gereken belirli bireyler, alanlarında uzman olanlar, öğrenmeye meraklı
olduğumuz konu hakkında çok fazla bilgisi olan insanlar vardır. Örneğin kalbimizin kötü
durumda olduğunu söyleyen tanınmış bir kalp uzmanına inanma eğilimindeyizdir. Elbette ki
ekonomi dalında doktora yapmış biri krediler hakkında çoğumuzdan daha fazla şey
bilmektedir. Peki ya arka azı dişimizin çekilmesi gerektiğini söyleyen ailemizin diş doktoruna
inanmalı mıyız? Bu yolla elde edilecek bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği uzmanın ortaya
koyacağı delillere, uzmanlara ne konuda danışıldığına bağlıdır (Büyüköztürk vd., 2014).
Uzman görüşü araştırmanın ilk aşamalarında yararlı olsa da her zaman doğru
sonuçlara ulaşılmasını sağlamayabilir. Uzmanların bildikleri de aslında okuyup
düşündüklerinden,
dinlediklerinden,
başkalarını
gözlemlemelerinden
ve
kendi
deneyimlerinden öğrendiklerine dayanmaktadır (Büyüköztürk vd., 2014). Uzman görüşü
yöntemi gerekli bilginin toplanmasında en az iki nedenden dolayı yetersiz kalabilir. Bu
nedenlerden ilki, araştırmacının başvurduğu kaynağın konusunda tam anlamıyla yetkin
olmaması, ikincisi ise kaynağın çoğunlukla belirli bir görüşün tarafında saf tutmuş ve
tarafsızlığını yitirmiş olma olasılığıdır. Belirtilen sınırlılıklarına karşın uzman yöntemi
bilimsel bilginin elde edilmesinde önemli rol oynar. Bir konu hakkında uzman kişilerden
edinilen bilgi, elde edilen kanıt ve ileri sürülen açıklamalarla birlikte araştırmanın temel
problemiyle ilişkilendirilir (Yolcu, 2012: 9).

1.4.4. Rasyonel Yöntem
Bilgi elde etmenin bir yolu da mantıktır. Bazı şeyleri mantık yoluyla da biliriz.
Zekâmız, bazı şeyleri çözümleme yeteneğimiz yeni bir tür bilgi geliştirmemiz için duyusal
veriyi kullanmamıza olanak sağlar. Mantık; kavramları, kavramlardan oluşturulan önermeleri,
içeriğinden dolayı bağımsız akıl yürütmeleri ele alır. Hedefi doğru düşünmenin ve doğru bilgi
edinmenin koşullarını belirlemek olan mantığın amacı, düşünmeyi araştırmaktır. Mantığın
genel ilkeleri bütün konularda geçerlidir, yere ve zamana bağlı değildir (Büyüköztürk vd.,
2014).
Rene Descartes 17. yüzyılda rasyonalizm olarak adlandırılan öğretiyle evrene ilişkin
geçerli sonuçların katıksız aklın kullanılması yoluyla sorgulanabileceğini ileri sürmüştür.
Descartes’in bu önerisi birçok bilim adamının araştırma sorularının yanıtını ağırlıklı olarak
uzman görüşüne dayandırdıkları bir zamanda devrimci bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir.
Rasyonel yöntemin ilk aşaması kuşkuculuktur. Buradaki kuşkuculuk, her doğru inancın
doğruluğundan şüphelenmeyi içerir. Descartes’in belirttiği gibi evrenin var olduğundan bile
şüphelenmek mümkündür çünkü bu, gerçeğin bir yansıması olan illüzyon da olabilir. O
zaman kendinden kanıtı olan doğruların aksinin kanıtlanması gerekmektedir (Yolcu, 2012:
10).
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Kuşku aşamasından sonra “kendinden doğru olan gerçeklerin araştırılması”
gelir. Descartes, bu aşamaya önem vermektedir çünkü kendinden doğru gerçeklerin
bulunmaması durumunda mantıkla çelişkiye düşme söz konusudur. Sözgelimi eğer dünya
yoksa kendisi de yoktur. Kendisi yoksa kendi varlığıyla ilgili sorular da yoktur. Descartes’in
kendinden kanıtlanmış gerçeklerinden birisi de düşünmektir. Descartes düşünmek ve var
olmak gibi iki kendinden kanıtlanmış gerçeği öncüller olarak kullanabilmekte ve
tümdengelimsel bir mantık ile sonuca ulaşmaktadır (Yolcu, 2012: 10):
Öncül 1: Düşünen şeyler vardır.
Öncül 2: Ben de düşünüyorum.
Sonuç: Öyleyse ben de varım.
Yukarıda verilen tümdengelim örneğinde 1. ve 2. ifadeler öncül, 3. ifade ise sonuç
olarak adlandırılır. Burada eğer 1 ve 2 doğruysa 3 de mutlaka doğru olacaktır. Diğer bir
ifadeyle 1 ve 2 doğru sayıldı mı 3’ün yanlış sayılması mümkün değildir. Bu mantık açısından
geçerli bir tümdengelimin temel özelliğidir. Eğer mantıksal olarak tümdengelimin ilk iki
öncüsü doğruysa bu durumda sonucun doğru olması da kaçınılmazdır. Descartes, sadece akıl
gücünün kullanılmasıyla iki varsayımın doğruluk mantığını şüphe duyulmayacak bir biçimde
tanımlamış ve bunlarla kesin olan bir sonuca ulaşabilmiştir. Yöntem, Descartes’i memnun
etmekle birlikte bu yolla edinilen bilgiye dikkatli yaklaşmak gerekmektedir çünkü yukarıdaki
örnekte yapılacak bir değişiklik, geçerli olmayan bir tümdengelim örneği verecektir (Yolcu,
2012: 10). Belirtilenlerin daha iyi anlaşılması için aşağıdaki mantıksal tümdengelim örneğine
bakmakta fayda vardır:
Öncül 1: Bütün kuşlar yumurtlar. (D)
Öncül 2: Bütün kırlangıçlar da yumurtlar. (D)
Sonuç: Öyleyse bütün kuşlar kırlangıçtır. (Y). (Yolcu, 2012: 11).
Bu örnekten de anlaşılacağı üzere 1 ve 2’den zorunlu olarak 3 çıkmaz. 1 ve 2’nin
doğru, 3’ün yanlış çıkması da mümkündür. Buna göre 1 ve 2’nin doğru olması, bütün kuşların
kırlangıç olduğu anlamına gelmez. Rasyonel yöntemin gücü, kendisinden kanıtlı olan
doğruların mantıksal tümdengelimli sonuçlarına dayanmakla birlikte -verilen örnekte de
görüldüğü gibi- bazı kendinden kanıtlı doğrular, mantık sisteminde öncül olabilirler ancak
sonuç geçerli olmayabilir. Eğer tümdengelim sürecinde bir ya da iki öncül yanlış ise
mantıksal olarak tümdengelim süreci geçersiz olabilir (Yolcu, 2012: 11). Kimi zaman da
aşağıdaki örnekte de görüleceği gibi öncüller yanlış iken sonuç doğru, çıkarım geçerli olabilir.
Öncül 1: Dünya kare şeklindedir. (Y)
Öncül 2: Kare şeklindeki bir şey yuvarlaktır. (D)
Sonuç: Öyleyse dünya yuvarlaktır. (D) (Yolcu, 2012: 11).
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Bütün bu örnekler birlikte ele alındığında rasyonel yöntem bilimsel düşüncenin
gelişmesinde önemli bir rol oynamakla birlikte bilgiye ulaşmada geçerli ve güvenilir bir yol
değildir (Yolcu, 2012).

1.4.5. Bilimsel Yöntem
Bilim, ayrı ayrı meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplanmasına, gelecek ve
bilinmeyen olaylar hakkında güvenilir tahminler yapılmasına olanak sağlar. Bu anlamda
bilimin belirli türden sorulara yanıt vererek kendisinden beklenilenleri yerine getirebilmesi
kesin olarak tanımlanmış bir dizi işlemle mümkündür (Yolcu, 2012: 11). Braithwaite’in (1953
akt: Bordens, 2001) ifadesiyle ayrı ayrı meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplayarak gelecek
ve bilinmeyen olaylar hakkında geçerli ve güvenilir tahminlerde bulunmak bilimsel yöntemle
mümkündür (Yolcu, 2012: 11).
Bilimsel yöntemin üç temel amacından bahsedilmektedir (Yolcu, 2012: 12-14):
betimleme, yordama ve açıklama. Bilimsel sürecin aşamaları ise temel olarak (Büyüköztürk
vd., 2014) kavramsal ve olgusal süreç olarak iki aşamadan oluşmaktadır.
Bilgiye ulaşma uğraşını sürdürme yollarından biri olan bilimsel yöntem, ileri sürülen
gerçekler veya ilkeleri reddetme ya da doğrulama için kanıtlar elde etmeyi ön planda tutması
bakımından diğer bilgiye ulaşma yollarından ayrılır (Yolcu, 2012: 12). Yapılan açıklama
bağlamında bilimsel yöntem, geçerli ve güvenilir yollarla bilginin sistematik ve düzenli olarak
elde edilmesi uğraşı ve bu uğraşın bilimsel bir tutumla sürdürülmesi biçiminde tanımlanabilir.
Buna göre bilimsel yöntem öncelikle sorunları tanılamakta, ardından doğrulamakta ya da
reddetmektedir. Uzman kişilere güvenerek veya tümdengelimsel akıl yürütme yolu kullanarak
tahminlerde bulunmak her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle bilgiye ulaşma
yolları içinde en güçlü yaklaşım, bilimsel yöntemdir (Yolcu, 2012: 12).

1.5. Temel Kavramlar
Bilimsel çalışmalar, belirli amaca yönelik olarak verilerin belirli yöntemlerle sistemli
bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması sürecidir. Bilimsel araştırmalar,
genellikle kuramlara dayanılarak, hipotezler öngörülerek ve bu hipotezler test edilerek,
sonuçlar bilimsel olarak ortaya çıkarılarak ve bu sonuçlar yorumlanarak yapılır (Al, 2010: 1).
1) Hipotez: Hipotez; olgular veya olgular arası ilişkileri açıklamak için kurulan
açıklama taslağıdır. Henüz doğrulanmamış kavramsal genellemelerdir. Hipotez, bir
araştırmanın olası sonucuna dair yapılan tahminlerin ifadesidir (Büyüköztürk vd., 2014).
Hipotez/varsayım/faraziye/denence çeşitli şekillerde tanımlanmakta ya da tarif
edilmektedir (Al, 2010: 2):
 Hipotez, deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı
umulan teorik düşünce, faraziye, varsayım olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir
ifadeyle hipotez, doğruluğu bir deney veya araştırma ile test edilmeye çalışılan
önerme ya da öngörüdür.
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 Hipotez, doğruluğu veya yanlışlığı henüz test edilmemiş fakat doğru olduğu
düşünülen bir önerme veya çözümlemedir.
 Henüz doğruluğu kanıtlanmamış olmasına karşın doğrulanmak için ortaya atılan,
doğrulanmayı bekleyen önermeler bütünüdür.
Araştırma sürecinde genellikle ön bilgilere ve biraz da sezilere dayanılarak bir hipotez
ortaya konur ve bu hipotez test edilerek kuram ya da yasalara ulaşılmaya çalışılır (Al, 2010:
3).
Hipotezler bazı şartları taşımalıdır. Mantıksal olarak tutarlı olmalıdır, test edilebilir
(veya yanlışlanabilir) olmalıdır, kuramdan yola çıkılarak oluşturuluyorsa kuramla uyumlu
olmalıdır. Hipotezler sınırlandırılmalıdır, her şeyin olabileceğini içeren hipotezin bilgiye bir
katkısı yoktur (Al, 2010: 4).
2) Hipotez Testi: Çalışmanın başında ortaya atılan hipotezin yeniden olgulara ve
olaylara dönülerek doğrulanmak amacıyla test edilmesidir. Hipotezler her zaman
doğrulanmayabilir, bu gibi durumlarda hipotezin düzeltilmesi gerekir (Al, 2010: 4).
3) Kuram: Kuram/teori/nazariye, uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut
bilgi, belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü, sistemli bir biçimde düzenlenmiş
birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünüdür (Al, 2010: 5).
Kuram, kısmen doğrulanmış ancak tümü ile kesinleşmemiş hipotezler dizgesidir.
Kuram, bilgi alanının soyut ve simgesel bir boyutunu ifade eder. Ampirik yoldan ulaşılan
sonuçları mantıksal olarak düzenler (Al, 2010: 5).
Kuram, doğrulanmış hipotezlerdir. Kuram, bilgi edinme sürecinde ortaya atılan,
geçerlik ve güvenirliği bilimsel yöntemlerle saptanmış olan, iç tutarlılığı bulunan bilgiler,
açıklamalar bütünüdür (Büyüköztürk vd., 2014).
Bazı durumlarda bir soruna ilişkin yeteri kadar bilgi, teorik bir çözüm geliştirme
girişimini mümkün kılar. Davranış ve verilen değişkenler arasındaki bilinen ilişkileri
açıklamak için tasarlanmış olan teori, tümdengelim uslaması yoluyla yeni araştırma soruları
üretir. Teoriler, araştırmacının yeni değişkenlerinin birleşimi altında beklenen davranışı
tahmin etmesine izin verir. Örneğin bir teori eğer insanlar benzer şartlar altında birinin diğer
insana yardım ettiğini görürlerse insanların yolda patlamış bir lastikle mahsur kalmış birine
yardım etmeye daha istekli olacağını tahmin edebilmektedir. Teoriyi test etmenin bir yolu da
belirli koşulların sağlanmasıyla gözlem yapılmasıdır. Bir teorinin ne tür tahminler yaparak
araştırma için yeni düşünceler geliştirebileceği ve bu tahminleri test etme yollarını da
düşünebilir. Aslında bu araştırma düşünceleri için en verimli kaynaklardan biridir. Bazen iki
ya da daha fazla alternatif teori aynı gözlem için geçerli olabilir. Bu durum biriyle ilgili farklı
yorum yapma olanağı da sağlamaktadır. Eğer bu alternatifler dikkatli bir biçimde belirlenmiş
ve ona özgü ise yeni oluşturulmuş durum altında ne gözlemlenebileceğiyle ilgili farklı
tahminlere yol açabilir. Bu durumda tek bir deney ya da gözlem bir alternatifin diğerine daha
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güçlü destek olması için yeterlidir. Bu tür olumlu sonuçlar, araştırma için başka bir verimli
kaynağı oluşturur (Yolcu, 2012: 19-20).
4) Bilimsel Yasa: Yasalar, doğrulanmış hipotezlerden oluşmuş kuramlar, birer
bilimsel buluştur. Bilimsel buluşları ortaya koyma işlemine doğrulama denir. Her bilimsel
buluş tek tek olguları değil, olgular sınıfını açıkladığı için onlar birer yasa hâline gelir. O
hâlde olguların nedenlerini açıklayan her doğru kuram bir bilimsel yasadır (Büyüköztürk vd.,
2014).
Yasa, bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra aynı şartlarda aynı sonuçları
verdiği kesin olarak belirlenen durumdur. Bilimsel yasa, bilimsel bir çalışma ile gözlem ya da
deney sonucu doğruluğu kanıtlanmış kuram olarak tanımlanmaktadır (Al, 2010: 8).
Bilimsel kuramlar genellenerek bilimsel yasa elde edilir. Diğer bir ifade ile bilimsel
kuramlar, aynı olgular ve aynı olgular arasındaki ilişki için genellendiğinde de doğru sonuçlar
veriyorsa bilimsel yasa hâline gelir (Al, 2010: 8).
Öngörü; bilimi açıklamada yasalardan yararlanarak henüz olmamış bir olguyu
önceden tahmin etme işidir (Büyüköztürk vd., 2014).
5) Tümdengelim: Türk Dil Kurumu sözlüğünde tümdengelim, tümel bir önermeden
tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu olarak tanımlanmaktadır
(Al, 2010: 9).
Diğer bir tanıma göre bütünden parçaya, tümelden tikele, genelden özele gidiş
yöntemidir. Parçaya ait özelliğin bütüne ait özellikten yola çıkılarak tespit edilmesidir. Doğru
olduğu kabul edilen tümel veya genel bir önermeden özel bir sonucun çıkarılmasıdır (Al,
2010: 9).
6) Tümevarım: Tek tek olgularda gözlenenlerden genel önermelere giden bilimsel
yöntemdir. Tümevarım yönteminde parçadan bütüne, özelden genele doğru bir gidiş söz
konusudur. Tek tek gözlemlerden genel ilkelere, tikel veya özel olandan tümel veya genel
olana varmak için kullanılan akıl yürütme yöntemidir (Al, 2010: 10).
7) Olgu: Olgu/vakıa/olay; yapılan ya da olan iş, meydana gelen şey, düşünülmüşün
karşıtı, olmuş olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan, gözlenebilir ya da görgül işlemlerle
kavranabilir olan ve kendine özgü bir örüntüsü bulunan olay şeklinde tanımlanmaktadır.
Aslında dünyada var olan her şey bir yönüyle olgudur (Al, 2010: 11-12).
Olgular gözlemsel, algısal ve çıkarımsal olabilir. Bilimsel olgular doğrulanabilen ya da
algılanabilen nesnel şeylerdir. Gözleme dayalı olgular, nesnel olgular olup nicel analiz
yapmaya uygundur (Al, 2010: 12).
8) Veri: Veri/malumat/data, bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi; sonuç
çıkarmak, çıkarsama yapmak ya da bir incelemeyi sürdürmek için gerekli olaylara ilişkilere ve
sayısal ham bilgilere verilen ad; bir araştırmada sorunun çözümüne sağlamak amacıyla
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derlenen bilgiler; deneysel ölçme sonucu nicelik ya da sayı; deneyler ya da gözlemler sonunda
elde edilen nicel ya da nitel değerler; bir gözlem yordamı ya da ölçme aracıyla elde edilmiş ve
çeşitli düzeylerde işlenerek çözümlenmiş bilgi gereci olarak tanımlanmaktadır (Al, 2010: 12).
Bilimsel çalışmalarda veriler birincil ve ikincil olabilmektedir. Birincil veriler;
herhangi bir konudaki ilk kaynakları ifade eder. Tutanaklar, arşiv, edebî eserler, sanat eserleri,
mektuplar, söyleşiler, deney sonuçları, anketler, mülakatlar, gözlemler birincil verilerdir.
İkincil veriler; birincil verilere/kaynaklara dayanılarak yapılan çalışmalara denilmektedir.
Çeşitli kitaplar, makaleler, tezler, raporlar, dergiler, istatistiki veriler ikincil kaynaklardır (Al,
2010: 12-13).
9) Gözlem: Bilimsel çalışmalarda gözlemin ayrı bir yeri vardır. İyi bir bilim adamı
aynı zamanda iyi bir gözlemci olmak durumundadır (Al, 2010: 14). Gözlem yapanın bilgi
birikimi ve yargıları gözlemi etkileyebilmektedir. Bundan dolayı gözlemin yapılması, gözlem
sonucu elde edilen verilerin başka verilerle ilişkilendirilmesi ve genellemelere varılması, bir
amaç doğrultusunda sistematik bir şekilde yapılması gerekir. Elde edilen sonuçlar
kanıtlanmaya müsait olmalıdır. Gözlem sonuçları mutlaka kaydedilmelidir (Al, 2010: 15-16).
Gözlem; olgu bulma işlemi olarak tanımlanır. Gözlem önüne gelen olguyu toplama
işlemi değildir. Gözlem olgunun içinde geçtiği olayları araştırılan probleme göre belli bir grup
veya sınıf altında toplamaktır. Gözlemlenmiş bir olgu ne denli basit olursa olsun aslında
yorumlanmış bir algı kümesidir. Her gözlemde algılanan veriler ve yorumlama olmak üzere
iki öğe vardır. Bir nesneye bakıldığında gözümüze çarpanla gördüğümüz şeyler aynı değildir.
Önce gördüğümüz şeyler göze çarpanların sadece o sıradaki ilgimize ilişkin olan bölümüdür.
Sonra bu bölümdeki veriler de olduğu gibi değil, yorumlanarak alınır. Bir başka deyişle
görülen şey; bazı algıların hem bir seçme hem de yorumlama işlemine uğramasından sonra
ortaya çıkan şeydir. Bilimsel gözlemde önemli olan gözlemcinin bilerek veya bilmeyerek
olguları kişisel eğilimlerine göre yorumlamaktan kaçınmasıdır. Yoksa her gözlem ister
istemez gözlemcinin ilgi, yaşantı ve dayandığı sayıltıya göre anlam kazanır. Gözlemci bilinçli
ama olaylara müdahale etmediği için pasiftir (Büyüköztürk vd., 2014).
Bir gözlemin bilimsel değeri şu iki temel koşulu yerine getirme gücüne bağlıdır:
güvenirlik ve geçerlik. Güvenilir gözlem her şeyden önce nesnel nitelikte olan gözlemdir
ancak yüzde yüz nesnellikten söz edilemez. Güvenirliğin bir başka ölçüsü de gözlemin tekrar
edilebilirliği ve her tekrarlandığında tutarlı kalmasıdır. Bir gözlemin güvenirliğini belirleyen
bir başka etmen de içerdiği hata payıdır. Güvenilir bir gözlem için en az hatalı olan gözlemdir,
denebilir. Geçerli bir gözlem, belli bir amaca yönelik bir sorunun yanıtlanmasına, bir
problemin çözümüne veya bir hipotezin test edilmesine yarayan bir gözlemdir. Bir gözlem
yöneldiği amaca hizmet ettiği ölçüde geçerli, aksi hâlde geçersiz sayılır (Büyüköztürk vd.,
2014).
10) Mülakat: Mülakatın başarısı iyi bir ön çalışmaya ve sağlıklı gözleme dayanır.
Mülakat soruları önceden sistematik bir şekilde hazırlanmalıdır. Öğrenilmek istenen konuların
bir listesi yapılır. Soruların şekli, sırası ve üslubu belirlenir (Al, 2010: 16). Bu süreçte yetersiz
kalınan noktalarda uzmanlardan destek alınabilmektedir.
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Mülakatta bireylerle birebir görüşülmesi, araştırmacıya bazı imkânlar sunmaktadır. En
önemli avantajı araştırmacıya esneklik sağlamasıdır. Yanıt oranı daha yüksektir. Mülakatta
anketle ölçülemeyen tepkileri ölçmek mümkündür. İlave soru sorma imkânı vardır (Al, 2010:
16).
Bunların yanında eksiklikleri de vardır. Mülakatın başarısı biraz da mülakatı yapanın
insani ilişkiler kurma becerisine bağlıdır. Doğru üslup kullanılmadığı takdirde karşı taraf
tedirgin olabilir ve bu da başarısız bir mülakatın ortaya çıkmasına yol açar. Daha maliyetlidir
ve daha fazla zaman alır. Cevaplar kaydedilirken sübjektiflik olabilir. Denekler araştırmacıya
zaman ayırmayabilir (Al, 2010: 17).
11) Anket: Sosyal bilimler için gerekli olan verilerin sistematik olarak toplanmasında
anket önemli bir araçtır. Özellikle bilgisayar destekli istatistik programlarının gelişmesi
anketle elde edilen verilerin değerlendirilmesini kolaylaştırmış ve anketin etkinliğini
artırmıştır (Al, 2010: 19). Anket konusunda detaylı bilgi ilerleyen bölümlerde verilmektedir.
12) Örnekleme: Her araştırmanın bir evreni vardır ve araştırma bu evren üzerinde
yapılır. Evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği canlı ya da cansız elemanlar
bütünüdür (Al, 2010: 32).
Araştırma evreninin çok geniş olması, evrenin tümünde çalışma yapmanın zor ve
maliyetli olması durumunda çalışma, örneklem küme üzerinde yapılır. Bazı durumlarda
evreni incelemeye gerek de olmayabilir. Araştırma evrenini temsil eden küçük bir model
oluşturulmasına örnekleme yöntemi denir (Al, 2010: 32).
13) Bulgu: Araştırma verileri işlenerek, çözümlenerek bilimsel sonuçlara yani
bulgulara ulaşılır. Bir yönüyle bulgu işlenmiş verilerdir. Bilimsel araştırmalar belirli bulgulara
ulaşmak için yapılır (Al, 2010: 37-38).
14) Değişken: Değişken, çeşitli değerler alabilen bir nicelik ya da çeşitli seçenekleri
olan nitelik olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre değişken, bir araştırmanın
olgularından oluşan, birden fazla değer alabilen, değişebilen her şeydir. Bir araştırmada
incelenen özelliklerin her biridir. Örneğin sosyal bilimlerde araştırmaya konu olan cinsiyet,
yaş, eğitim durumu, gelir durumu birden fazla değer alabildiği için değişkendirler.
Araştırılacak olan konuyu oluşturan olgular birer değişken olabilir. Değişkenlerin birbirini
etkilemelerine bağlı olarak hipotezler kurulur (Al, 2010: 38).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm; bilimin tanımı, bilimsel bilgi ve nitelikleri, bilimin değeri, bilmenin yolları
ve temel kavramlar başlıklarından oluşmaktadır. Bu bağlamda bilimin ne olduğu konusunda
yapılan tanımlamalar, bilimin nitelikleri ve bu süreçte kullanılan temel kavramlar hakkında
bilgi verilmiştir. Bu bölüm, bu bilgiler ışığında gelecek bölümlerin daha iyi anlaşılması
noktasında temel teşkil etmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Bilimle ilgili yapılan tanımlamalar göz önünde bulundurulduğunda üç temel
görüşün ön plana çıktığı görülmektedir. Bu görüşler aşağıdakiler hangisinde birlikte
verilmiştir?
a)

İstatistiki / matematiksel / olgusal

b)

Statik / gelişmeci / keşifçi

c)

Buluşsal / kavramsal / uygulayıcı

d)

Bilişsel / sorgusal / açıklayıcı

2)

Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerindendir?

a)

İlerleyici

b)

Objektif

c)

Dinamik

d)

Hepsi

3)

Aşağıdakilerden hangisi bilimin değerlerinden değildir?

a)

Pratik

b)

Entelektüel

c)

Sosyal

d)

Ahlaki

4)
Bilgiye ulaşma yollarından hangisi görme, duyma, koklama, tatma, dokunma ile
gerçekleşen yöntemdir?
a)

Görüş birliği

b)

Duyusal deneyim

c)

Rasyonel yöntem

d)

Uzman görüşü

5) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin üç temel amacından biri değildir?
a)

Sonuçlandırma
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b)

Betimleme

c)

Yordama

d)

Açıklama

6) Öncül 1: Düşünen şeyler vardır.
Öncül 2: Ben de düşünüyorum.
Sonuç: Öyleyse ben de varım.
Yukarıdaki değerlendirmeleri yapan bilim insanı, bilgiye ulaşma yollarından hangisini
kullanmıştır?
a)

Görüş birliği

b)

Duyusal deneyim

c)

Rasyonel yöntem

d)

Uzman görüşü

7) Aşağıdakilerden hangisi farklı anlama gelmektedir?
a)

Hipotez

b)

Varsayım

c)

Faraziye

d)

Nazariye

8) Aşağıdakilerden hangisi teori ile aynı anlama gelmektedir?
a)

Nazariye

b)

Varsayım

c)

Faraziye

d)

Denence

9) “Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye
geçme yolu” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a)

Gözlem

b)

Tümevarım
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c)

Tümdengelim

d)

Deney

10) “Çeşitli değerler alabilen bir nicelik ya da çeşitli seçenekleri olan nitelik”
aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a)

Bulgu

b)

Değişken

c)

Örnekleme

d)

Anket

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) c, 4) b, 5) a, 6) c, 7) d, 8) a, 9) c, 10) b
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2. BİLİM TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bilim tarihi üzerine Genç (2013), Yıldırım ve Şimşek (2006)’ten derleme
yapılmıştır. Bu bağlamda bilim tarihinin nasıl ilerlediği dönemsel olarak yani İlk Çağ, Orta
Çağ, Rönesans ve Yakın Çağ dönemlerinde bilgi ve bilimin gelişimi incelenmektedir. Konu
ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için ana kaynaklara başvurulması gerekmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bilim tarihi İlk Çağ, Orta Çağ, Rönesans ve Yakın Çağ olarak incelendiğinde hangi
dönemde hangi düşüncelerin hâkim olduğu söylenebilir? Değerlendiriniz.
2) İlk Çağ düşünüldüğünde bilimin ilerleyişinde en önemli aktörlerin kimler olduğu,
hangi bölgelerin ön planda olduğu görülmektedir? Değerlendiriniz.
3) Yakın Çağ’da bilimin gelişiminde toplumlar iki temel gruba ayrılmaktadır, bunun
altında yatan gelişmeleri düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bilim tarihi dönemler
itibari ile
değerlendirilmektedir.

Bilimin İlk Çağ’dan günümüze
nasıl geliştiği konusunda bilgi
sahibi olunacak, gelişmeleri
tetikleyen unsurları öğrenecek,
bu şekilde geleceğe dönük
öngörüler geliştirilebilecektir.

Konu, dönemler itibari ile
incelendiğinden dönemler arası
karşılaştırma yapma imkânı
bulunacak, bu şekilde bilimin
gelecekte nasıl ilerleyebileceği
hakkında öngörülerde
bulunulabilecektir.
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Anahtar Kavramlar
 Bilim tarihi
 Bilimsel gelişme
 İlk Çağ’da bilim
 İlk uygarlıklar ve bilim
 Antik Yunan ve bilim
 Antik Roma ve bilim
 Orta Çağ’da bilim
 Rönesans’ta bilim
 Yakın Çağ’da bilim
 Sanayi toplumu
 Bilgi toplumu
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Giriş
En geniş anlamda üç yüzyıldan fazladır dünyayı anlamamıza ve bununla tutarlı
davranışlar geliştirmemize yardımcı olan düşüşteki paradigmanın kökleri Modern Çağ’ın
başlangıcı olarak kabul edilen MS 1500 yıllarına dayanır. Rönesans’la birlikte Orta Çağ
Avrupa’sının dünyayı metafizik bir gözlükten gören egemen dünya görüşü eleştirel, bilimsel
bir dünya görüşüne yol vermiştir. Bu dönemde Avrupa’nın birçok alanda (din, politik düşünce
ve örgütlenme, sanat, ekonomik etkinlik, felsefe, vb.) reform yaşaması, bilimde yeni bir bakış
açısının uç vermesiyle yakından ilişkilidir. Bunu takiben 17. ve 18. yüzyıllarda yaşanan
Aydınlanma Dönemi ile birlikte Akıl Çağı denilen dönem başlamıştır. Aydınlanma, insan
mutluluğunun doğru aklın insani, tinsel ve doğal düzene uygulanması ile elde edilebileceğini
varsayar. Bu akım Tanrı’nın ellerinde olmaktan ziyade insanın aklını kullanarak kendisini
geliştirilebileceğini savunmuştur. Aydınlanma ile özdeşleşmiş olan Martin Luther, Bacon,
Descartes, Galile, Newton, Wesley, Voltaire, Rousseau, Locke, Hume, Kant ve Adam Smith
gibi düşünür ve bilim adamları, Aydınlanma adı altında toplanan bu temel düşünsel
dönüşümün ayrıntılarını bugün dahi modern toplum yaşantımızda sorgulamadan kabul
ettiğimiz uygulamalara dönüştürme konusunda ilk tartışmaları yapmışlardır (Yıldırım ve
Şimşek, 2006).
Bilim tarihi dönemsel olarak İlk Çağ’da bilgi ve bilimin gelişimi, Orta Çağ’da bilgi ve
bilimin gelişimi, Rönesans’ta bilgi ve bilimin gelişimi ve Yakın Çağ’da bilgi ve bilimin
gelişimi olarak dört ana dönem olarak irdelenmektedir (Genç, 2013: 2-20).
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2.1. İlk Çağ’da Bilgi ve Bilimin Gelişimi
İlk Çağ’da bilgi ve bilimin gelişimi “İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi”,
“Antik Yunan’da Bilgi ve Bilimin Gelişimi”, “Antik Roma’da Bilgi ve Bilimin Gelişimi”
olarak incelenmektedir (Genç, 2013).

2.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi
Tarihte ilk uygar toplulukların ortaya çıkışında iki temel faktörün rol oynadığından söz
edilmektedir. Bunlardan birincisi ilkel topluluklar döneminde yerleşik, dışa kapalı, barışçı
çiftçi toplulukların onların tam karşıtı bir yaşam biçimine sahip olan göçebe, dışa açık ve
savaşçı çoban topluluklar tarafından egemenlikleri altına alınması; ikincisi ise küçük sulama
tarımından büyük sulama tarımına geçişe olanak veren bir çevrenin etkisidir. Nitekim ilk
kurulan uygarlıkların taşkın ovalarına sahip olan ırmak boylarında ortaya çıkması bir tesadüf
olarak açıklanamamaktadır (Genç, 2013).
Tarih sahnesine çıkan ilk uygar toplumun tarıma MÖ 5000 yıllarında Dicle ve Fırat
Nehirleri arasındaki Aşağı Mezopotamya’da başlayan ve MÖ 4000 yıllarında kurulan Sümer
uygarlığı olduğu bilinmektedir. Kuzeyden düz ovalara inerek egemenlikleri altına aldıkları
tarımla uğraşan köylülerden haraç alıp onları zorla büyük sulama tarımında çalıştıranlar
egemen asker sınıfını oluştururken bu işlerde çalışmayı yöneten, eskinin sihircileri yeni
dönemin din adamları, iş yöneticiler grubunu oluşturmuş ve böylelikle Sümer uygarlığının
temelleri atılmıştır. İlerleyen zaman içerisinde Babil, Asur, Mısır, Anadolu, Girit, Pers, Çin ve
Hint uygarlıkları birer birer kendilerini var etmiştir (Genç, 2013).
İlk uygarlıkların düşüncesini etkileyen temel faktörün tapınmaya dayalı dinsel
düşünüş olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle ilkel topluluklar döneminde görülen sihir ile
yeni döneme ait din kavramını ayıran temel ölçüt tapınmadır. Bu dönemde dinsel düşünüş,
egemen topluluğun totemlerinin tanrılaştırılmasında olduğu gibi kendi içinde ideolojik bir
boyutu da barındırmıştır. Gurvitch’e göre bu anlamda tanrı-krallar tarihin ilk teknokratlarıdır.
“Bu krallar teknik bilgilerini ve teknokratik yetkilerini kendi çevrelerini oluşturan idareciler,
din adamları ve askerlerle paylaşmışlardır. Teknik bilgi her ne kadar ticari ve el sanatları
mesleklerinde kullanılmışsa da en büyük etkinliğini eğitim kurumlarında göstermiştir.
Kurulmuş olan eğitim kurumlarında teknik, dini ve mitolojik resmi görüşün yaygınlaştırılması
için kullanılmıştır.” Tanrı-kral benzetmesinde olduğu gibi sihirsel düşünüşün yöntemi olan
analoji önemli bir rol oynamıştır ama dinsel düşünüş olgunlaşıp klasik biçimini aldıktan sonra
tanrıya ve ona yakıştırılan güçlere inanç ön plana geçmiştir. Tüm öteki düşünceler bu inançtan
türetilmeye başlanınca analoji yerine dedüksiyon (tümdengelim) dinsel düşünüşün tipik
mantığı olarak yerleşmiştir (Genç, 2013).
İlk uygarlıklarda günümüzdeki anlamda bir bilimsel bilginin varlığından söz
edilememektedir. Bu uygarlıklarda bilimsel bilgi diğer tüm bilgi türleri gibi dinsel
31

düşünüşle birlikte ele alınmaktadır. Bu toplumların din adamları aynı zamanda birer
astronom, matematikçi ve doktordur. “Verimli vadilerde kurulan eski medeniyetlerin
üretimleri yalnız toprağı işleyenlerin değil, rahip ve soylulardan oluşan bir seçkin sınıfın
geçimi için de yeterli olmuştur. Boş zamanlarını gökyüzünü incelemeye ve matematiğe ayıran
bu sınıfın astronomi ve matematikte yaşanan ilerlemelerdeki payı büyüktür.” (Genç, 2013).
“İlk uygarlıkların tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte insanoğlunun zaafları,
ihtiyaçları ve arayışları bilimin gelişmesini sağlamıştır. Örneğin ürün ve hasat zamanını
doğru belirleme ihtiyacı, Mısırlıları takvim yapabilmek amacıyla gökyüzünü incelemeye
yöneltmiştir. Toprakların, arazilerin bölüşümü konusu geometriyi, ticaret ve hasat sayımı
aritmetiği, nehirlerin taşması ve dayanıklı yapıların yapımı ihtiyacı fiziği, hastalıklardan
korunma ve ölümsüzlük arayışı tıbbı, basit madenleri altına çevirme çabası (simya) kimyayı,
tanrılara ya da krallara kendini sevdirme ve yöneticilerin devletlerin güçlerini sergileme isteği
mimarlık ve mühendisliği ilerletmiştir.” Sayılı’ya göre de bilimsel faaliyetlerin
başlangıcında pratik ihtiyaçların rol oynadığı, şüphesiz makul ve kabul edilebilir bir
görüştür. İnsanların geniş topluluklar hâlinde ortaya çıkan sosyal ve ekonomik faaliyetlerinin
Mısır ve Mezopotamya’da matematiğin başlamasında önemli rolü olduğu söylenebilir. Aynı
şekilde sağlık problemlerinin tıp çalışmalarına katkısı olmuştur. Pratik ihtiyaçların yanı sıra
ilmî ihtiyaçların kendisi de bilimsel faaliyetler üzerinde etkili olabilir. Nitekim Mezopotamya
astronomisinin, matematiğe olan ihtiyacı bu bilimin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Benzer
olarak Mısır matematiği ve geometrisinin pratik problemlerin çözümüne yönelik olduğuna
dair görüşler mevcuttur (Genç, 2013).
Tarih kitaplarında sıklıkla rastlanan “Tarih Sümer’le başlar.” yaklaşımı farklı bir
açıdan bakılmaya çalışıldığında aslında yazının kutsallaştırılmasından başka bir şey değildir
çünkü insanlık tarihini yazının bulunmasıyla başlatmak, insanlığın ilk kullandığı el taşı, balta
gibi teknolojilerin 1 milyon yıl; ok, yay, mızrak gibi teknoloji kullanımlarının 30 ile 50.000
yıl arasında sürdüğü düşünüldüğünde yazının tarihi, insanlık tarihinin yanında çok sönük
kalmaktadır. Braidwood’un yaklaşımıyla “20 yılın ortalama bir kuşak olduğunu düşünelim.
Böyle bir oranlamada 3 milyon yılda 150.000 kuşak olacaktır. Oysa ABD kurulduğundan beri
yalnızca 10 kuşak geçmiştir. 20 kuşak öncesi bizi Kristof Kolomb’dan önceki döneme
götürür; 100 kuşak önce Jul Sezar yaşıyordu; 150 kuşak öncesi Davut İsrail kralıydı; 250
kuşak öncesiyse yazılı tarihin başlangıcıdır. Yazılı tarih başlamadan önce 149.750 kuşak
geçmişti.” (Genç, 2013).
Bu dönemde kurumsal bilgiler ile pratik bilgilerin birleştirilmesi işlevi yine
tapınaklar ve din adamları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. “İlk tekerleklerin yanı sıra döner
tablalı çömlekçilik, maden dökümcülüğü, suda giden ulaştırma araçları, heykelcilik, anıtsal
yapılar vb. şeyler, ilk uygar toplumlarca tapınak çevrelerinde gerçekleştirilmiş buluşlardır.”
(Genç, 2013).
Uygarlık tarihinin duraklarından bir başkası olan Çin’de ise Batı’dan farklı olan
kültürel altyapısına bağlı olarak gelişen ana düşünme tarzı sosyal yapıyı, doğaya bakışı ve
bilimsel faaliyetleri belirli bir yönde etkilemiştir. Çin’de bilimsel yöntem üzerinde
düşünülmediği gibi bilimsel teorilerin deney ve gözlemle olan ilişkisi dikkate alınmamıştır.
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Bu anlayış, Çin toplumunun doğaya bakışı ve yorumlamasının bir sonucudur. Özellikle
Çin’de gelişen felsefi düşüncenin öğretilerinin ortak yanı canlı ve cansız tabiatı, her türlü
değişmeyi bir harmoni ve bütünlük içinde görmeleridir. Bu düşünce Batı felsefesinden
tamamen ayrı olup Çin’deki bilimsel zihniyeti belirlemiştir çünkü Çin’de geçerli olan
paradigmaya göre insan, doğanın yani bir bütünün parçasıdır. Dolayısıyla keşfedilecek ayrı
bir doğa kanununun düşüncesi mevcut değildir (Genç, 2013).
Hindistan’da gelişen düşünce anlayışı ise Çin’dekinden çok da farklı bir görünüm arz
etmemektedir. Hint kültürünün en belirgin özelliğini oluşturan toplumsal kast sistemi ve
Vedacı inanç sistemi zaman içerisinde Hint bilimini doğrudan etkilemiştir. Bir başka deyişle
“Hint bilimi, Hint kültürünün tayin ettiği hedefler ve belirlediği yol üzerinde ilerlemiştir.”
(Genç, 2013).

2.1.2. Antik Yunan’da Bilgi ve Bilimin Gelişimi
Antik Yunan uygarlığının temelinde Girit (Minos) uygarlığı, Minos ve Mykene
uygarlığı kanalıyla da Orta Doğu uygarlıklarının üç bin yıllık uygarlık ve kültür birikimi
yatmaktadır. Antik Yunan’daki düşünceyi mitolojik düşünceden ayrı düşünmek pek mümkün
görünmemektedir. Antik Çağ Yunan mitolojisinin çıkış noktasının ise MÖ 7. yüzyılın
başlarında yaşamış Homeros’un İlyada ve Odisseus adlı eserleri ile MÖ 7. yüzyılın
sonlarında yaşamış Hesideus’un Teogoni adlı eserleri olduğu bilinmektedir. Özellikle
kâinatın yaratılışı ve fiziksel nesnelerin ortaya çıkışı ile ilgili konularıyla bu eserler Antik Çağ
Yunan uygarlığının sadece mitolojisi üzerinde değil; felsefesi, edebiyatı ve bilimsel
çalışmaları üzerinde de büyük bir etkide bulunmuştur. Homeros destanları, yazının olmadığı
bir çağda aristokratik değerleri kuşaktan kuşağa geçiren ve pekiştiren eğitsel ve ideolojik bir
işlev görmüş, daha sonraki çağlarda ise aristokratların düşünüşünü biçimlendiren başlıca
kültürel kaynak olmuştur. Russell de aynı görüşü dile getirmekte ve Homerci tanrıların
gerçekte toprağı sürenlerin bolluk tanrıları değil, egemen soylular sınıfının tanrıları olduğunu
vurgulamaktadır (Genç, 2013).
“Bilimsel gelişmenin hâkim görüşlerinin dışında kalan görüşlerin artış hızının orantılı
olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla hâkim düşüncenin savunulması ne kadar güçlü olursa yeni
görüşlerin ortaya çıkması ve itibar görmesi de o kadar yavaş olmaktadır. Yani bir başka
deyişle bilimsel gelişmenin artmaya başlaması genellikle eski çerçevenin dışında kalan
toplumlarda ortaya çıkmaktadır.”. Antik Yunan’da da belli bir zaman diliminden sonra
bilimsel ve felsefi düşünüşün gerilediği gözlenmiştir. Özellikle Atina’da serbest düşünce
eskisi kadar hoş görülmemeye, farklı düşünce yaklaşımlar tanrıtanımazlık suçlamasıyla
engellenmeye çalışılmıştır. “Atinalılar, atalarının buyruklarına uyarak Anaksagoras’ı ölüme
mahkûm etmiş, Aristoteles’i tanrılara saygısızlıkla suçlamış ve hatta Aristoteles Atina’dan
ayrıldıktan sonra ardından ölüm cezası kararını göndermişlerdi… Her filozofun istediğini
öğretebildiği ve istediği gibi düşünebildiği zaman, Yunan demokrasisinin en iyi
zamanlarıydı.” (Genç, 2013).
Yunan düşüncesi, Büyük İskender’in fetihleriyle ise Mısır ve Mezopotamya
kültürleriyle karşılaşma fırsatını bulmuştur. Helenistik Çağ olarak adlandırılan bu yeni
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dönemde entelektüel faaliyetlerin merkezi Atina’dan İskenderiye’ye geçmiştir. “Atina’nın
Makedonya egemenliği altına girmesinden sonra, sönmeye başlayan bilim ve kültür ışığı
İskenderiye’de yeniden tutuşturulmuş, Yunan bilim adamları düşünürleriyle birlikte Yunan
kültürü İskenderiye’ye taşınmıştır. İskenderiye Helenistik Çağ’ın kültür merkezi durumuna
gelmiştir. İskenderiye kitaplığı aynı zamanda çeşitli bilginlerin toplandığı bir okul
durumundaydı. Yunan bilim ve felsefesi İskenderiye kanalıyla İslam uygarlığına aktarılmış,
oradan Orta Çağ sonunda gerisin geriye Avrupa toplumunu etkilemiştir.” (Genç, 2013).

2.1.3. Antik Roma’da Bilgi ve Bilimin Gelişimi
Klasik Çağ’ın Antik Yunan kadar parlak olmasa da bir başka uygarlığı, Etrüsk kökenli
Romalılarca kurulmuştur. Romalılar tarihsel süreç içerisinde bakıldığında kent devletlerini
aşarak üç kıtaya yayılan geniş bir imparatorluk kurmuşlardır. “Roma Devleti, başarılı
organizasyon yapısı, hukuksal düzenlemeleri ve bürokrasi sistemiyle tarihin en güçlü
devletleri arasında yer almayı başarmıştır.”. Topraklarının büyüklüğüne rağmen Romalılar
Yunanlı düşünürleri felsefe ve bilim alanında geçememişler, bilimsel faaliyetlerden çok
yönetsel faaliyetlere ağırlık vermişlerdir. Teorik konulara ve özellikle matematiğe yeterince
önem vermemişler, bilim ve felsefe gibi sanat ve hekimliği de Yunanlılardan öğrenmişlerdir.
Bir başka deyişle seçkin Romalı; bilim adamı olmaktan çok asker ve yöneticiydi. İdeali ise
dünyayı anlamak değil, düzenlemekti. “Roma orduları, Roma yolları, Roma yasaları ve
Romalı yöneticiler önce güçlü bir merkezsel devlet kurmuşlar, sonra da onu sürdürmüşlerdir.
Bu konuda Roma’ya verilecek onur yoktur çünkü Roma’nın felsefesi yoktur.”. Tarihsel
anlamdaki tüm bu olumsuz arka plana rağmen, Antik Roma’da Epiktetos, Plutarkos, Cassius,
Cicero, Seneca, Virgilius, Lucretius gibi önemli düşünürler de ortaya çıkmıştır (Genç, 2013).

2.2. Orta Çağ’da Bilgi ve Bilimin Gelişimi
Bilimsel gelişmede Yunanlılar ve Batı uygarlığının büyük katkıları vardır. Orta
Çağ’da ise mantıkla doğrunun bulunmasına çalışılmıştır. Ancak modern bilim Kopernik
(1472-1543) ve Galileo (1564-1642) ile başlar. Bilimsel düşünme belirli bir dünya görüşüne
dayanır. Bilimsel düşünce rasyoneldir, her türlü mistik ve doğaötesi görülerden kaçınır ve ona
karşı kendi metotlarına başvurur. Doğal olayların kaynağını mistik ve doğaüstü kuvvetlerden
değil, gözlem ve denemelerden elde edilmiş verilere dayanarak açıklar. Bilimsel düşünce
bilim çerçevesinde düşünerek yeni fikirler üretmek, analitik düşünmek demektir. Olayları
neden-sonuç çerçevesi içerisinde aklın süzgecinden geçirerek tarafsız bir şekilde analiz eden
ve doğru sonuca ulaşabilen kişilerin analitik düşünebildiği söylenebilir (Genç, 2013).
Orta Çağ MS 476’da Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı ile başlamış, Rönesans’ın
başlangıcı olarak kabul edilen 1500’lü yıllara kadar sürmüştür. Eski Çağ ile Yeni Çağ
arasında kaldığı için Orta Çağ olarak adlandırılmış olan bu dönemin başlangıç ve bitiş
tarihleri kabaca 4. ve 14. yüzyıllar olarak belirlenmiş ve arada kalan bin yıllık dönem
birbirlerinden az çok farklı özellikler sergiledikleri için üç kısma bölünmüştür: 4. ve 10.
yüzyıllar arası Erken Orta Çağ, 11.ve 12. yüzyıllar arası Yüksek Orta Çağ ve 13.ve 14.
yüzyıllar arası Geç Orta Çağ olarak adlandırılmaktadır. Bu zaman dilimi, aynı zamanda
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dünyaya egemen olan iki büyük dinin gelişimine rastlamaktadır. Orta Çağ, Antik Çağ ile
Rönesans arasında bir geçiş dönemi olarak kabul edilir. Dolayısıyla hem önceki dönemden
hem de bir sonraki dönemin hazırlayıcısıdır. Orta Çağ’ın başlangıç dönemini belirleyen en
önemli etken Hristiyanlık dininin doğuşu olmuştur. Orta Çağ bir sonraki dönemin
hazırlayıcısı olmanın dışında sadece günümüz bilim ve felsefesinin değil, kültürünün de
temellerinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde ortaya çıkan Hristiyanlık ve İslamiyet hem
yeni felsefi ve bilimsel problemlerin ortaya atılmasını tahrik etmiş hem de siyasi, toplumsal
ve kültürel alanda yepyeni değerlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Orta Çağ tek tanrılı
dinlerin hâkim olduğu bir dönemdir (Genç, 2013).
Yaklaşık 1000 yıllık geniş bir zamana yayılan Orta Çağ’da bilim daha çok bu
dönemlerde ortaya çıkan iki büyük dinin -Hristiyanlık ve İslamiyet- etkisi altında
şekillenmiştir. Dolayısıyla bu çağın düşünce yapısında dinî motiflerin oldukça büyük bir
etkisinin bulunduğu söylenebilir (Genç, 2013).
Orta Çağ, felsefe ve bilim felsefesi alanında gelişmelerin hızlandığı dönem olarak ön
plana çıkmaktadır. Bu konulara bir sonraki bölümde detaylı bir şekilde değinilmektedir,
detaylı bilgi için bir sonraki bölüme bakılabilir.

2.3. Rönesans’ta Bilgi ve Bilimin Gelişimi
İnsanlık tarihinde bilgiye ulaşma sürecinde çeşitli yaklaşımlar ve yöntemler
kullanılmıştır. Bu süreçlerde insanların gerçeği arama ve bilinmeyeni bilme istekleri bilgi ile
olan etkileşimlerini tetiklemiş; bu yaklaşımların, yöntem ve isteklerin çeşitlilikleri, tarihsel
süreç içinde bilgiye yüklenen anlamı farklı şekilde etkilemiştir. Eski Çağ’da yaygın olmayan,
Orta Çağ’da ise hiç görülmeyen çözülemeyen ve tekrarlanan olgulara duyulan ilgi ve merak
Rönesans öncesinde kişilere özgüydü (örneğin İmparator II. Frederick ve Roger Bacon).
Ancak Rönesans döneminde bu ilgi ve merak aydınlar arasında birden yaygınlaşmıştır.
Rönesans dönemi insanlık tarihinde bilimsel bilginin doğuşu ve gelişimi anlamında önem arz
etmektedir.
12. yüzyılda gözlüğün bulunması sadece görme kusurlarını gidermekle kalmayıp
insanları doğanın lütuflarını ya da zamanın yarattığı tahribatları nihai olarak kabullenmeleri
gerekmediği düşüncesine yönlendirmiştir. Ayrıca 14. yüzyıldan itibaren başlayarak saat,
insanları önce zamanı ölçen, sonra zamanı tasarruf eden, şimdi de zamana uyan kişiler hâline
getirmiştir (Genç, 2013).
Rönesans hareketi, Eski Yunan felsefesini yeniden canlandırmayı ifade etmekte ve
Orta Çağ’ın Agistunus’un elinde Hristiyanlaştırdığı Aristoteles’i ve St. Thomas’ın
dizgelerinde kendine yabancılaştırdığı ve Hristiyan bir kimliğe büründürdüğü Platon’u
arındırmak, daha da önemlisi insan düşüncesini seküler bir öz olarak mitleştirmeyi, onun
çoğulcu düşüncesini yeniden canlandırmayı amaçladığı görülmektedir (Genç, 2013).
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Rönesans; Orta Çağ ile Yeni Çağ arasında (özellikle 17. yüzyıla kadar) yaşanmış olan
bir çağdır. Daha kesin bir ifade ile bir geçiş dönemidir. Yeniden uyanış, yeniden doğuş
anlamında
kullanılan
bir
isimlendirme
bu
çağ
için
çok
uygundur
(http://www.britannica.com/eb/article-9063161/Renaissance) çünkü bu çağ her bakımdan
yepyeni düşünce ve yaklaşımların, anlayış ve uygulamaların (sanat, felsefe, din konuları
üzerinde) ortaya konduğu ve yepyeni bir insan olgusunun tarih sahnesine çaktığı çağdır
(Genç, 2013).
Batı düşünce geleneği, Rönesans’la birlikte pekişen kuşkucu dünya görüşünün bir
ürünü, seküler bir mit olarak nitelendirebileceğimiz Eski Yunan’a dayanarak tanrı odaklı
mitlerin egemenliğini kırmaya başlamış, Aydınlanma’yla birlikte insan düşüncesini
dayandırdığı koşullu ama nesnel zeminle insanlık tarihinin geriden güç almakla birlikte ileriye
doğru koşan, Monteigne ve Descartes gibi düşünürlerde dile gelen kuşkucu zihniyeti elinden
bırakmayan bir hareket olduğu düşüncesini yaygınlaştırmayı başarmıştır (Genç, 2013).
Orta Çağ’ın değerler sisteminin tek tek ortadan kaldırmaya başlandığı Rönesans’la
birlikte her türlü otoriteden bağımsız düşünebilme, anlayabilme ve açıklayabilme çabasının
yanında aynı zamanda gözlem ve deneyle de bu çabanın pekiştirilmesinin gerekliliği ilkesi ön
plana çıkmaya başlamıştır (Genç, 2013).
Bu dönemde Kopernik (1473-1543), Kepler (1571-1630) ve özellikle Galileo’nun
keşifleriyle -doğa olaylarına sade bir başvuru sonucu- Aristotelesçi bilim ve felsefenin
yanlışları kısa sürede anlaşılmıştır. Geriye ana çizgileriyle Aristoteles’in niçin ve nasıl yanlışa
düştüğünü göstermek, yönteminin kendine özgü zayıflığını ortaya koymak ve onun yerine
daha güvenilir bir yöntem getirmek kalmıştır. İşte bu önemli işin gerçekleştirilmesinde
Galileo, Descartes ve Bacon gibi düşünürlerin eleştirilerinin ayrı bir önemi vardır (Genç,
2013).
Dönemin önemli düşünürleri Erasmus, Bacon, Descartes, Spinoza ve Locke’nin
düşünce yapıları hakkında bilgi bir sonraki bölümde detaylı bir şekilde aktarılmaktadır.
Avrupa’da Rönesans’la beraber skolastik düşüncenin yıkılması ve din hâkimiyetinden
kurtulmayla beraber bilgi, bakış ve bilim alanında ilerlemeler başlarken Osmanlı
İmparatorluğu’nda aynı yüzyılda medreselerde din ve ahlak bilgileri öğretiliyordu. Ayrıca 15.
ve 16. yüzyıllarda tabii bilimler, tıp ve matematik eğitimine de rastlanıyordu. Özellikle İslam
dünyasının belli başlı bilim adamlarından İbn-i Sina ve özellikle kuşkucu yaklaşımı savunarak
felsefenin önemine değinen Farabi’nin eserlerinden yararlanıyordu (Genç, 2013).

2.4. Yakın Çağ’da Bilgi ve Bilimin Gelişimi
Yakın Çağ da bilgi ve bilimin gelişimi; sanayi ve bilgi toplumu olarak iki dönemde
incelenmektedir.
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2.4.1. Sanayi Toplumunda Bilgi ve Bilimin Gelişimi
Sanayi Devrimi, bir seri teknolojik yeniliğin üretim alanında kullanılmasının
ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanlara yansımasını kapsayan bir süreç olarak
gerçekleşmiştir. 17. yüzyılda oluşan deneysel bilimin yeni yöntemleri, bütün insanlık ufkuna
yayılmış ve bu yöntemlerin uygulanışı, Sanayi Devrimi diye adlandırılan üretim araçları
alanındaki büyük değişimle birlikte yol almış ve devrimi etkilemiştir (Genç, 2013).
Sanayi Devrimi yeni bir çağın önünü açan bir kopuştur. Modern dünyanın
oluşturulmasında 18. ve 19. yüzyıllarda meydana gelen gelişmelerin payı büyüktür. Bu
yüzyıllar, içinde yaşayan insanlara, zenginliğe ve sınırsız ilerlemeye giden gerçek yolun
bulunduğu bir aşama olarak insanoğlunun gelişiminin özgürleştirici bir dönemi şeklinde
görünmüştür. Yeni bir endüstri uygarlığının vazgeçilmez bir parçası olarak pozitif bilimlerin
temelleri bu dönemde atılmıştır. Sanayi Devrimi’nin başarısında, başta buhar makinesi olmak
üzere, bilimsel katkılar çok etkili rol oynamışsa da bu devrim ilk aşamasında sadece bilimsel
gelişmenin bir ürünü değildir. Teknikler, ekonomik biçimler ve bilimsel bilgi bazen biri bazen
de ötekisi liderliği ele alarak bu dönemde büyük bir hızla gelişmeye başlamıştır (Genç, 2013).
Bilim sonucu ortaya çıkan buluşların masrafı azaltıp kârı artırması, bilimin akademik
olan boyutundan ekonomik hayatta önemli bir rol oynamaya başlayan uygulamalı bilim
boyutuna geçişini beraberinde getirmiştir. Sanayi Devrimi’ne kadar teknoloji, mucitler
sayesinde daima bilimden önde gitmiştir. Ancak Sanayi Devrimi’nden sonra bilime dayalı
teknolojiler dönemi başlamıştır. Zanaatkâr atölyeleri yerlerini bilim adamının
laboratuvarlarına, araştırma-geliştirme (ARGE) merkezlerine ve fabrikalara bırakmıştır. Bu
dönemde bilimin itici gücü sadece entelektüel merak değil, daha çok sermaye olmuştur.
Bilimsel gücün para demek olduğunu anlayan birçok tüccar, bilim adamları ile yakın dostluk
içerisine girerek onların çalışmalarını finanse etmiştir. Böylece Avrupa, ticari sömürgeciliğin
en iyi aracının bilim ve teknoloji olduğunu anlamış ve bilime dayalı teknoloji çağı başlamıştır.
Bilime dayalı teknolojinin bir örneği Thomas Alva Edison’un laboratuvarında bilimsel
gelişmeleri ticari uygulamalara dönüştürerek gerçekleştirdiği elektrik teknolojisidir (Genç,
2013).
19. yüzyılın önde gelen özelliklerinden birisi bilimle teknolojinin yakınlaşmaya
başlamasıdır. Özellikle bu yüzyılın ikinci yarısından sonra bilimsel bilgi birikimi, gündelik
ihtiyaçların karşılanması maksadıyla teknolojinin hizmetine verilmiş ve teknolojideki
gelişmeler yerleşik yaşam biçimlerini değiştirmeye başlamıştır. Örneğin kurumsal elektrik
araştırmalarından elde edilen sonuçlar hemen elektrik dinamosu ve motoruna, telgrafa,
telefona ve diğer cihazlara dönüştürülmüş ve bunların yaygınlaşmasıyla dünya yeni bir çehre
kazanmaya başlamıştır (Genç, 2013).
20. yüzyılın ilk çeyreğinde fizik alanında iki büyük devrim yaşanmıştır. Bunlardan biri
Einstein’in görecelilik kuramı, diğeri de Planck’ın kuantum kuramıdır. Bunlar bilimde gerçek
devrimlerdir çünkü doğaya yeni bir gözle bakmayı sağlayarak yeni kavramlar, yeni ilkeler
getirmişlerdir. Fen bilimlerinden felsefeye, sosyal bilimlere kadar tüm bilimler bu kuramların
etkisinde kalmıştır (Genç, 2013).
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2.4.2. Bilgi Toplumunda Bilgi ve Bilimin Gelişimi
Dünya 250 yıllık endüstri çağından yeni bir çağa geçmektedir. Bu çağ, tarım ve
endüstri çağlarının birçok temel özelliğinden farklılaşmış ve yeni yaşamsal pratikler
üretmiştir. Castells Network ya da bilgi toplumunda gelişmenin, üretimin, bilgi ağları, bilgi
bağlantıları, bilişim sistemleri ve sembol iletimleri temelinde örgütlendiğini belirtmiştir. 20.
yüzyıl büyük sosyal değişimlerin yaşandığı bir çağ olmuştur. 1950’lerden bu yana yaşanan
bilgi dolaşımı, bilgi toplumu olarak adlandırılan dönemin başlangıcını oluşturur (Genç, 2013).
Son yirmi yılda bilim ve sanayide yaşanan gelişmeler, bütün insanlığı etkileyen bir
bilgi düzeyi meydana getirmiştir. Öncelikle bilgisayar, internet ve iletişimin küresel hâle
gelmesi bilgi toplumunun oluşumunu beraberinde getirmiştir. Bilgi toplumunun göstergeleri,
teknoloji sürecine adaptasyonla gerçekleşmeye başlamıştır. Teknolojiyi kullanabilmek,
internet üzerinden yayılmakta olan bilgiye erişim için önemli bir gereklilik hâlini almıştır
(Genç, 2013).
Bilgi teknolojileri, bu anlamıyla toplumsal yaşamın her alanında bilgiye başvurma ve
bilgilenme ve ayrıca bu bilgiyi kullanabilme zorunluluğunu getirmiştir. Endüstri ve tarım
toplumunda da bilginin önemli bir yeri olmakla birlikte bilgi toplumunda diğerlerinin tersine
toplumun ekseni bilgi olmuştur. Bilgi toplumu; bilginin politik, ekonomik ve sosyokültürel
alanda gittikçe büyüyen bir role sahip olduğu bir dönemdir. Küreselleşme ve bilgiye
ulaşılabilirlik düzeyinin yükselmesi birbirini etkileyen iki süreç olarak ilerlemektedir (Genç,
2013).
1970’lerden sonra bilgi ve uzay teknolojileri ile askeri teknolojilerdeki yoğun atılım
kısa sürede toplumsal yaşamın tüm katmanlarında etkilerini göstermiştir. Bilgisayar, TV,
iletişim araçları, yüksek hızlı ulaşım araçları, uydular, internet vb. toplumun teknik altyapısını
kuşatmıştır. Sanayi toplumunda ön planda olan maddi ürünler yerine bilgi toplumunda bilişim
teknolojisi sayesinde bilgi üretimi önemlidir. Bilgi toplumunda bilişimsel ve sistematize bilgi
ve teknolojinin kitlesel üretimi gerçekleştirilecektir (Genç, 2013).
1980’li yıllardaki bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun
oluşmasının başlangıç yılları olarak görülmektedir. Bilgi toplumu, her türlü bilgiyi üreten,
bilgi ağlarına bağlanan, hazır bilgilere erişen, erişilmiş bilgileri kolaylıkla yayabilen ve
bilgileri her sektörde kullanan toplum olarak tanımlanabilir. Bu, toplumun tüm etkinliklerinde
gerekli her türlü bilginin gerektiği her an ve her koşul altında gereken kişilere ulaştırılabildiği
bir toplum yapısıdır. Bilgi toplumunda bilimsel çalışmalar teknolojinin etkisi altına girmiştir
(Genç, 2013).
Bilgi toplumundaki bilginin temel özellikleri, sürekli üretilebilmesi ve artış
göstermesi, iletişim ağları içinde taşınabilir, bölünebilir ve paylaşılabilir olması ile emek,
sermaye ve toprağı ikame edebilmesidir. Bugün bilgi, üretim ve hizmet sektörlerinin en
önemli etkenlerinden biri durumundadır ve önemi gittikçe daha da artmaktadır. Bilgi,
uluslararası düzeyde iş gücü dağılımını etkilemekte, ekonomilerin ve firmaların rekabet
gücünü belirlemekte ve yeni gelişme modelleri üretmektedir. Bilgi toplumunda bilgi küresel
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bir değer taşımaktadır. İnsanlar toplum üzerindeki konumlarını sahip oldukları bilgi ile
temellendirmekte, bilgiye verilen değer artmaktadır (Genç, 2013).
Veri, enformasyon ve iletişimin yaratılması, yayılması ve paylaşılması; toplumların
bilgi birikimlerinin çoğalmasını sağlamaktadır. Günümüzde bilgideki değişme baş döndürücü
bir hıza ulaşmıştır. İnsanlar kendi mesleki alan bilgilerinde meydana gelen değişimleri bile
takip etmekte zorlanmaktadırlar çünkü birçok meslek için güncel olarak kabul edilen bilgiler
kısa sürede güncelliğini yitirebilmektedir. İnsanoğlu başlangıçtan 1910’a kadar ürettiği
bilgiyi, 1910 ile 1970 arasında ikiye katlamıştır. 1970’ten sonra 15 yılda bir bilgi ikiye
katlanmıştır. Bu hız giderek artmış ve bugün iki yıl gibi baş döndürücü bir hıza ulaşmıştır
(Genç, 2013).
Bilim adamının bilimi geliştirmesinin, bilimsel bulguları açıklığa kavuşturmasının
kaynağı insan ihtiyaçlarıdır. Toplumsal sistemin işleyişinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar, sanayi
toplumunda fizyolojik ve ekonomik ihtiyaçlar iken bugünün toplumsal sisteminde, bilgi
toplumunda ekonomik ihtiyaçlara eklenen sosyal ihtiyaçlar önem kazanmıştır. Bu sosyal
ihtiyaçlar da bilgi, güvenlik, sosyallik ve zaman ihtiyaçlarıdır. Bilgi toplumunda ihtiyaçların
böylesi çeşitlenmesi ve farklılaşması, insanın bilimden beklentilerini de farklılaştırmıştır.
Refahın maddi boyutunun önem kaybederek insani boyutunun öncelik kazanması; biyoloji,
genetik, mikro ölçekte fizik, sosyoloji, psikoloji, uluslararası siyaset gibi dalları öne
çıkarmıştır. Bilgi toplumunda ihtiyaçların farklılaşması, “Bilim, insan içindir.” şeklinde
pozitif değerlendirmeye ve hatta “Bilim, insan için olmalıdır.” şeklindeki normatif
değerlendirmeye yol açmıştır çünkü sözü edilen ihtiyaçlar, insanın bilime bakışını daha geniş
bir ölçeğe taşımaktadır. İnsanlar, örneğin genetiği bozulmamış gıdalar istedikleri için sağlık,
rekabet gücü kazanmak için bilgi, yeniliklere ayak uydurabilmek üzere hızlı erişim ve ulaşım
için zaman ve bireyselliklerini dengelemek için sosyallik ihtiyacı duyarlar ve bu ihtiyaçların
ne zaman, nerede, kimi ilgilendireceği belirsizdir. Bu yüzden bilime duyulan gereksinim de
bu paralelde artmaktadır (Genç, 2013).
Dijital ağlarla örgütlenen yeni toplumda bu ağlardan bilgi, bilgilenme, bilgilendirme
akmakta ve toplumun hacmini bu açıdan sürekli genişletmektedir. Drucker’in ticaret sonrası
bilgi toplumları (ABD, Kanada vb.) dediği yeni öncü toplumların temel özelliği, toplumun
önemli bir kısmının üniversite bitirdiği ve tüm toplumsal sermayenin bilgi işçilerinin sırtında
olduğu bir toplumdur. Bu toplumlarda bütçeden en büyük pay eğitim ve teknolojiye
ayrılmaktadır (Genç, 2013).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm; İlk Çağ’da Bilgi ve Bilimin Gelişimi, Orta Çağ’da Bilgi ve Bilimin
Gelişimi, Rönesans’ta Bilgi ve Bilimin Gelişimi ve Yakın Çağ’da Bilgi ve Bilimin Gelişimi
başlıklarından oluşmaktadır. Bu bağlamda bilim tarihi dönemsel olarak incelenmiştir.
Dönemler itibari ile bilimin gelişinin nasıl gerçekleştiği, gelişmelerin öncülerinin neler olduğu
açıklanmıştır. Bu bölüm bu bilgiler ışığında bilimin gelişiminin nasıl olduğu öğrenilerek
gelecekte de gelişmelerin nasıl olabileceği konusunda öngörüler geliştirilebilecektir.
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Bölüm Soruları
1)
“Nehirlerin taşması ve dayanıklı yapıların yapımı ihtiyacı” bilimin hangi alanda
gelişmesini sağlamıştır?
a)

Kimya

b)

Fizik

c)

Aritmetik

d)

Tıp

2)

Antik Yunan’da bilimsel kaynaklar mitoloji temellidir, bunlardan ilki kime

a)

Homeros

b)

Hesideus

c)

Cassius

d)

Galileo

aittir?

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Antik Roma’da ön plana çıkan düşünürlerden biri

a)

Cicero

b)

Seneca

c)

Kopernik

d)

Virgilius

4)
Modern bilimin öncüleri olarak bilinen düşünürler hangi seçenekte birlikte
verilmiştir?
a)

Aritotales-Cicero

b)

Kopernik-Cicero

c)

Aritotales-Gelileo

d)

Kopernik-Galileo

5)
Kopernik (1473-1543), Kepler (1571-1630) ve özellikle Galileo’nun keşifleriyle
doğa olaylarına sade bir başvuru sonucu hangi düşünürün yaklaşımlarının yanlışları ortaya
çıkmıştır?
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a)

Cicero

b)

Hesideus

c)

Aristotales

d)

Virgilius

6)

Rönesans döneminde önde gelen dünürler arasında aşağıdakilerden hangisi yer

a)

Edison

b)

Erasmus

c)

Descartes

d)

Locke

almaz?

7)
Yakın Çağ’da bilgi ve bilimin gelişimi iki grupta incelenmektedir, bunlar hangi
seçenekte birlikte verilmiştir?
a)

Sanayi toplumu-internet toplumu

b)

Sanayi toplumu-bilgi toplumu

c)

Gelişmiş toplumlar-gelişmemiş toplumlar

d)

X kuşağı-Y kuşağı

8)
Bilgi ve bilimin gelişimi dönemler itibari ile düşünüldüğünde geçişi sağlayan
temel düşünce yapıları nelerdir? Tartışınız.
9)
İlk Çağ düşünüldüğünde bilimin ilerleyişinde en önemli aktörlerin kimler
olduğu, hangi bölgelerin ön planda olduğu görülmektedir? Değerlendiriniz.
10) Modern bilime geçiş hangi çağda gerçekleşmiştir? Bu geçişin nasıl olduğunu
açıklayınız.

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) c, 4) d, 5) c, 6) a, 7) b
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3. BİLİM FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde -bilim felsefesi konusunda- Al (2010), Genç (2013),Yıldırım ve Şimşek
(2006)’ten derleme yapılmıştır. Bu bağlamda bilim felsefesinin tanımı, öne çıkan felsefe
akımları ve düşünürler incelenmektedir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için ana
kaynaklara başvurulması gerekmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Felsefe ve bilim arasındaki ilişkiyi düşününüz.
2) Bilim felsefesi kavramını ve bilim felsefesinin gelişimini değerlendiriniz.
3) Felsefe akımları ve bu akımların öncülerini inceleyiniz.
4) Yeni dönemde ön plana çıkan felsefe akımlarının temelinde neler bulunmaktadır,
düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bilim felsefesi, felsefe
akımları ve öne çıkan
düşünürler

Felsefe ve bilim ilişkisi; bilim
felsefesi konusunda bilgi
edinilecek. Bilimsel ilerlemenin
temelindeki düşünce yapıları
öğrenilmiş olunacak.

Genel felsefe akımları ve bilim
felsefesine yansımaları
öğrenilerek bilimsel gelişmenin
hangi düşünce yapıları ile
mümkün olabileceği
değerlendirilebilecektir.

46

Anahtar Kavramlar


Bilim felsefesi



Epistemoloji



Estetik
 Etik
 Deontoloji
 Metafizik
 Varlık felsefesi
 Siyaset felsefesi
 Din felsefesi
 Diyalektik
 Faydacılık
 İdealizm
 Materyalizm
 Pozitivizm
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Giriş
Bilim konusunu ele alırken felsefe konusuna da değinmek gerekir. Şunu kabul etmek
gerekir ki felsefe ile bilim arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır. Felsefe, bilimi etkilediği gibi
bilimin ortaya attığı yeni kavramlar da felsefeyi etkilemektedir. Günümüzle
karşılaştırıldığında geçmişte felsefe ve bilim daha iç içe olmuştur (Al, 2010: 43).
İnsanın doğasında var olan merak etme, anlama ve öğrenme duygusu, onu düşünmeye,
sorular sormaya, sorgulamaya ve bunlara cevaplar bulmaya sevk etmiştir. Bu anlamda felsefe
insanoğlunun bu arayışının bir ürünüdür (Al, 2010: 44).
Felsefenin kelime anlamı oldukça ilgi çekicidir. Sevgi, peşinden koşma, arama
anlamına gelen phileo/philein ile bilgi ve bilgelik anlamına gelen sophia kelimelerinin
birleştirilmesi ile oluşmuş olan philosophia (felsefe) “bilgi sevgisi”, “bilgelik sevgisi” ya da
“hikmet arayışı” anlamına gelmektedir (Al, 2010: 44).
Modern öncesi dönemde bilimlerde bugünkü anlamda ayrışma ve uzmanlaşmanın
olmayışı, felsefenin alanının geniş olmasına ve filozofların her alanda söz söylemesine yol
açmıştır. Siyaset, idare, ekonomi, fizik, astronomi, matematik, biyoloji, din vb. felsefenin
konusu olmuştur. Eski Yunan’da olduğu gibi filozof, her şeyi bilen bir bilge demektir (Al,
2010: 46).
Felsefe çeşitli disiplinlerle ilgilenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır (Al, 2010: 4748): Bilginin doğasını, kapsamını, kaynağını inceleyen, bilgi olgusunun nasıl
gerçekleştirildiğini araştıran epistemoloji ya da bilgi kuramı. Güzelliğin ve güzel sanatların
doğasını inceleyen, sanatın doğasını ve nasıl bir etkinlik olduğunu araştıran estetik ya da
sanat felsefesi. Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının doğasını anlamaya
çalışan, iyinin, iyi olanın ve iyi davranışların doğasını araştıran; iyi, kötü, vicdan, irade, ahlaki
özgürlük, erdem, sorumluluk gibi konular üzerine yoğunlaşan etik veya ahlak felsefesi.
Herhangi bir meslekte bulunanların birbirleriyle ve başkalarıyla olan ilişkilerindeki kuralları
ve yerine getirmek zorunda bulundukları ödevleri tespit eden, bir mesleğin uygulanması
esnasında uyulması gereken ahlaki değerleri ve etik kuralları inceleyen, ahlaki ödev ve
yükümlülüklerin doğasını soruşturan deontoloji ya da ödev bilgisi. Yorumlama bilgisi olan
hermaneutik ya da yorumbilim. Hukukun kaynağını, özünü, doğasını, amaçlarını, kapsamını
felsefi açıdan inceleyen hukuk felsefesi.
Tüm yaşam bilgisi hakkında bütüncül bir yaklaşım sergileyerek geleneksel felsefeyle
aynı alanı paylaşan, genel anlamda varoluş gerçekliğinin doğasını açıklığa kavuşturmaya
çalışan, özel anlamda ise gerçeklik ile varlığın niteliğini ya da özünü araştıran, evrene egemen
olan ilkeleri, yasaları ve kesinlikleri soruşturan, gerçekten var olan varlık türleri ile gerçekten
var olmayan varlık türlerini ayırmaya çalışan metafizik. Varlığın
ve
varoluşun
ne
olduğunun araştırmasını yapan, varlığı bir bütün olarak ele alan varlık felsefesi. Devlet,
hükümet, siyaset, özgürlük, mülkiyet, meşruiyet ve haklar konularında yoğunlaşan, diğer bir
anlatımla siyasetin özünü, doğasını, amaçlarını, kapsamını ve içeriğini araştıran, iktidarın ve
meşruiyetin kaynağını, elde edilişini ve elde tutuluşunu inceleyen, devletin oluşum sürecinde
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çeşitli felsefi akımlarının etkilerini açıklığa kavuşturan siyaset felsefesi. Dini konu edinen,
dinî konularla ilgilenen, Tanrı’nın varlığını, yaratılışı ve oluşumu ele alan din felsefesi.
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3.1. Bilim Felsefesinin Tanımı
Felsefeyle kıyaslandığında bilim felsefesi daha geç bir dönemin ürünüdür. Modern
öncesi dönemde bilimle felsefe hemen hemen aynı şeydi; bilim konuları aynı zamanda felsefi
konuların içinde yer almaktaydı; felsefeci de aynı zamanda bilim adamıydı (Al, 2010: 50).
Bilim, varlığı parçalara ayırıp incelerken felsefenin birleştirici ve genelleyici işlevine
ihtiyaç duyuyordu. Felsefe bunu yaparken geçmişte olduğu gibi alabildiğine serbest
davranmaktan ziyade bilimin sınırlarını ve sonuçlarını kullandı. Böylece bilim felsefesi ortaya
çıktı (Al, 2010: 51).
Bilim felsefesi (Al, 2010: 51-52):
 Bilimin doğasını, kapsamını, sınırlarını, mahiyetini, içeriğini, amacını, sonucunu,
yönetimini, nasıl çalıştığını, nasıl çalışması gerektiğini, ilkelerini, varsayımlarını,
kurumsal yapısını ortaya koyar.
 Bilimsel bilginin yapısını, özelliklerini, ölçütlerini, diğer bilgi türleri içindeki
yerini, diğer bilgi türlerinden ayrılan özelliklerini inceler.
 Bilimsel kuram ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi felsefi bir tavırla ele alır ve inceler.
 Bilimsel araştırmalarda izlenen yöntemlerin geçerliliğini sınar.
 Bilimsel araştırmanın gerisinde yatan ussallık mantığını eleştirel bir gözle inceler.
 Bilimsel ile bilimsel olmayan arasına sınır çeker.
 Gerçek bilim ile sözde bilim arasındaki ayrımı ortaya çıkarır.
 Bilimde ilerlemenin nasıl ve hangi koşullar altında gerçekleştiğini araştırır.
 Bilimsel kuramlar ile varsayımların doğruluklarının nasıl sınanacağını belirler.
 Neden, nicelik, zaman, uzam, bilimsel, yasa gibi temel kavramları sorgular.
Bilim felsefesi bilimi ve bilimsel etkinliği konu alan bir felsefe türüdür ve bilimle ilgili
sorulara cevap arar. Bu sorular şunlardır (Al, 2010: 52-53):
 Bilimsel yöntem, bilgiye ulaşmanın olanaklı tek yolu mudur?
 Bilimsel gerçeklikleri kabul edilmiş kuramların temel özellikleri nelerdir?
 Aynı konuda farklı kuramlar arasında nasıl tercih yapılabilir?
 Bilimsel yasaların doğası nedir?
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 Kanıt ile varsayım arasındaki ilişkinin doğası nasıl kavranmalıdır?
 Gözlem, tümevarım, tümdengelim gibi kavramların bilimsel bilgi sürecindeki
rolleri nelerdir?
 Bilim ile değer, sanat, ahlak, din ve kültür nasıl ilişkilendirilir?
 Doğa bilimleri ile sosyal bilimlerin bilimsel bilgi üretme yöntemi aynı mıdır?
 Bilimsel standartlar nelerdir?
 Bilimsel bilgi ile yetinmek mümkün müdür?
Bilim felsefesi, felsefi düşüncenin veya felsefi düşünme metodunun bilime
uygulanmasıdır. Felsefe genel olarak hemen her şeyle ilgilenirken bilim felsefesi bilimle
ilgilenmektedir (Al, 2010: 53).
Felsefeye nazaran daha geç bir dönemin ürünü olan bilim felsefesinin akademik bir
disiplin olarak hüviyet kazanmasında Francis Bacon’la başlayıp John Locke, David Hume ve
John Stuart Mill (1806-1873) ile gelişen felsefedeki ampirizm geleneği ile Descartes’te
rastlanan ve Kant’ta belirginleşen ussal eleştiri diye nitelenebilecek analitik yöntemin etkisi
büyüktür (Al, 2010: 53).
Bilginin kaynağı, kökeni ve gerçek bilginin ne olduğu gibi sorular, bilgi felsefesinin
konusuna girmektedir. Bilgi felsefesi, bilgiyi sorgulayarak bilginin doğruluğu, gerçekliği,
anlamlılığı, tutarlılığı üzerinde fikir yürütmektedir. Bilginin doğasını, kaynağını,
sınırlılıklarını, bilme sürecini sorgular. Bilginin mümkünlüğünü, geçerliliğini, türlerini, inanç,
kuşku, kesinlik gibi kavramlarla ilgili ilişkilerini ele alır. Bilen özne ile bilinen nesne
arasındaki ilişkiyi, nelerin bilgi nesnesi olabileceğini belirlemeye çalışır (Al, 2010: 55-56).
Doğru ve kesin bilgiye ulaşmanın mümkün olup olmadığı ile ilgili tartışmalar farklı
akımların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunlardan dikkat çekeni kuşkuculuk akımıdır.
Kuşkuculara göre kesin ve doğru bilgiye ulaşmak imkânsızdır. Günlük deneyimlerimiz,
bilimsel bilginin tarihsel değişimi, görelilik, varlığın değişim içinde olması, aklın farklı
yöntemleri kullanması kesin bilgiye ulaşmamızı engeller. Buna göre aklın doğruya ulaşma
yetisi yoktur. Doğru bilgiye ulaşmayı mümkün görenler ise doğru bilginin kaynağını deneye,
akla, hem akla hem deneye ve sezgiye dayandırmaktadırlar (Al, 2010: 56).
Bilginin kaynağı ya da kökeni ile ilgili olarak iki düşünce akımı baskındır. Birincisi
insan bilgisinin kaynağının duyular yoluyla gerçekleştirilen deneyimler olduğunu ileri süren
deneycilik anlayışıdır. Doğru ve genel geçer bilginin duyumlar yoluyla oluşan deneylerle elde
edilebileceğini ileri sürer. Diğer bir ifade ile bilgi duyumdan ve algıdan elde edilir, doğuştan
gelen bilgiler yoktur. Bu akımın öncülerinden John Locke’ye göre insan zihninde bulunan
bütün düşüncelerin kaynağı deneydir. İnsan zihninde doğuştan gelen düşünce ya da düşünce
prensibi yoktur. Zihin başlangıçta boş bir levha gibidir. Deneyimler ve gözlemler sonucu elde
edilen bilgiler zihni doldurur (Al, 2010: 56-57).
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Deneycilik, Stoacılık ile Epikürosçuluk akımına kadar ileri götürülse de bu yaklaşım,
Francis Bacon (1561-1626), John Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-1735) ve
David Hume (1711-1776) gibi düşünürlerin başını çektiği İngiliz deneyciliği ile
temellendirilmiş ve Viyana Çerçevesi düşünürleri tarafından en ileri düzeyde uygulanmıştır.
Bu çevrenin düşünceleri, mantıkçı olguculuk/pozitivizm ya da mantıkçı deneycilik olarak
adlandırılmıştır (Al, 2010: 57).
Bilginin kaynağı ve kökeni ile ilgili diğer baskın düşünce ise usçuluk yaklaşımıdır.
Eski Yunan düşünürlerinden beri birçok düşünür ve felsefeci tarafından geliştirilmiştir. Bu
anlayışa göre doğru ve genel geçer bilgi vardır ve bunun kaynağı da akıldır. Aklın doğuştan
sahip olduğu ilkeler ve yetiler, evreni oluşturan nesneler hakkında doğru bilgi edinmemizi
sağlar (Al, 2010: 59).
Ünlü düşünürlerden Kant, usçuluk ile deneycilik anlayışını tek potada eritmeyi
hedeflemiştir. Ona göre dünya hakkında hem ussal hem de deneysel bilgi vazgeçilmezdir.
Bilgimiz deneyden başlar ama deneyden doğmaz. Bilgi için deney gereklidir ama yeterli
değildir. İnsan nesneleri ve olayları zihnin imkânlarına göre bilir. Duyu organları aracılığıyla
elde edilen dağınık veriler zihnin doğuştan sahip olduğu kategoriler aracılığıyla düzene
sokulur. Şunu da unutmamak gerekir ki insan sadece duyularla algılanabilenlerin bilgisine
ulaşabilir (Al, 2010: 59).
Martin Luther, Protestan devrimi ile özelde Hristiyanlığın, genel de ise dinlerin
reforme edilmesine ilişkin görüşün temellerini atmış; Bacon, Descartes ve Kant modern
felsefe, matematik ve mantığın biçimlenmesine katkıda bulunmuşlardır. Voltaire ve Rousseau
devletin rolü ve devlet-birey ilişkisine yönelerek bugünkü çağdaş demokrasilerin temel
ilkelerini saptamışlar, Locke ve Hume felsefenin temel sorunlarını bilginin ne olduğu ve nasıl
üretildiğine (epistemoloji) yönelterek görgülcülük (empricism) ve gerçekçiliğin (realizm)
ilkelerini formüle etmişlerdir. Adam Smith ise çağının ekonomik etkinliği savunmuş ve
günümüzün kapitalist ekonomi düzenine ilişkin ilk tartışmalarını yapmıştır. Öte yandan
Galileo ve Newton, bugün dahi geçerli olan pozitivist paradigmanın temelini oluşturan çağdaş
bilimsel düşünceye ilk biçimini vermişlerdir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).

3.2. Felsefi Akımlar
Bunların yanında ayrıca felsefeyle ilgili çeşitli akımlar söz konusudur (Al, 2010: 4850); Bunlardan biri agnositisizm ya da bilinemezciliktir. İnsanın bilme yetisinin sınırlı
olduğunu, insanın kendi deneyimleri sonucu elde ettiği olguların ötesinde varlığın
bilinemeyeceğini ileri sürer. Duyuların dışında bilgi elde edinilemez ve herkes için geçerli
bilgi olamaz, düşüncesini savunur. Tanrı’nın varlığının ya da yokluğunun şu an için
bilinemeyeceğini iddia eden felsefe akımıdır. Tanrı’nın varlığının insan aklının ötesinde
olduğunu ve Tanrı’nın yokluğunu kanıtlayacak bir delilin de olmadığını savunur.
Bir diğer akım diyalektiktir. Kelime anlamı olarak tartışma, çelişkileri ortaya koyma
anlamına gelmektedir. Çelişkileri kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme sanatıdır. Hegel’le
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bütüncül bir felsefi yapıya dönüşür. Marx ve Engels bu yöntemi ekonomiye uygular (Al,
2010: 49).
Faydacılık, felsefe akımına dönüşen bir diğer düşüncedir. İyinin ve doğrunun ne
olduğu ile ilgilenir. İyi en fazla faydayı sağlayandır. Yine doğru hareket en fazla fayda
sağlayandır. İngiliz düşünürü Jeremy Bentham (1748-1832), bu akımın öncülüğünü yapmıştır
(Al, 2010: 49).
Yaygın bir felsefi akım da idealizm düşüncesidir. Var olan her şeyin düşünceye bağlı
olduğunu, ondan türediğini, düşünce dışında nesnel bir gerçeklik olmadığını diğer bir ifade ile
düşünceden bağımsız bir varlığın ya da maddi gerçekliğin bulunmadığını iddia eder. Bu
düşünceye göre var olmak algılanmış olmaktır. Bu düşünce Platon’un “İdealar Dünyası
Kuramı”yla bütüncül bir yapıya bürünmüştür. Ünlü düşünürler George Berkeley’le gelişmiş
ve Kant’la zirveye ulaşmıştır. Materyalist (maddeci) felsefeyle zıtlıklar içerir (Al, 2010: 49).
Materyalizm, başka bir felsefi akımdır. Var olan veya gerçek olan sadece maddedir.
Evrenin temel kurucu unsuru maddedir. Eski Yunan’a kadar gitmektedir (Al, 2010: 49).
Güçlü felsefi akımlardan birisi de olguculuk olarak adlandırılan pozitivizmdir. Doğru
bilginin ancak olgularla desteklenen bilgi olduğunu savunur. Pozitivizm, araştırmalarını
olgulara, deneylere, gerçeklere dayandıran, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız
ve yararsız olarak gören Auguste Comte’nin açtığı felsefi akım olarak da ifade edilir (Al,
2010: 49-50).
Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanında bilimsel düşünce ve araştırmaya yol gösteren
pozitivist/akılcı paradigma aşağıdaki özellikleri gösterir (Yıldırım ve Şimşek, 2006):
 Gerçeklik basittir. Evren; etkileşimsiz, kendi içinde tekdüze, farklı ve kendine
özgü sistemlerin bir toplamıdır. Bir şe” parçalarının toplamıdır.
 Hiyerarşi düzeninin ilkesidir. Sistemler en basitten en karmaşığı kadar hiyerarşik
bir sırada sınıflandırılabilir. Bu ilke, çeşitli alanlarda farklı yansımalara neden
olmuştur. Örneğin toplumsal sistemlerde toplumun belli üyelerinin ikinci sınıf
vatandaş (kadınlar, azınlıklar ve farklı ırktan olanlar) olarak görülebileceği,
monarşik sistemlerde kralların dokunulmazlıklarının olması gerektiği, kimyada
elementlerin periyodik tablosunun oluşturulabileceği ve doğal dünyanın en basitten
gittikçe karmaşıklaşan organizmalara doğru taksonomik olarak düzenlenebileceği
şeklindeki anlayışlar bu ilkenin farklı yansımaları olarak görülebilir.
 Evren mekaniktir. Evren saat gibi çalışan mekanik bir obje ya da bir makinedir.
Enerjisi bitinceye kadar belli bir düzende devinimini sürdürür.
 Gelecek ve yön belirlidir. Eğer evren saat ya da makine gibi çalışan bir olgu ise
evrenin geleceği, en kesin biçimiyle, önceden kestirilebilir. Gerekli matematiksel
modellerin oluşturulması ve yeterli hesaplama gücü ile herhangi bir sistemin
davranışı kesinlikle önceden kestirilebilir.
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 Nedensellik İlişkisi. Newton’cu evrende parçalar arasında nedensellik ilişkisini
biliyorsak bu ilişkinin sonuçlarını da açıklamak mümkündür.
 Değişim nicel ve birikim şeklindedir. Sistemler birikim yoluyla gelişir yani
değişim sisteme bir yeni parça ya da boyut ekler. Nitel veya sıçramalı değişim çok
seyrektir.
 Nesnellik zorunluluktur. Bilme, akıl yoluyla anlama ile olasıdır. Bu süreçte
gözlemci ve gözlenen kesin sınırlarla birbirinden ayrılmıştır. Yani akıl yürütmenin
ilkeleri ve süreçleri belirlenmiştir ve herkes bu ilkeleri ve süreçleri kullanarak
bilinmeyeni nesnel bir yaklaşımla anlama ve ölçme çabası için girebilir.

3.3. Felsefe ve Bilim Felsefesinin Özellikleri
Bu bölümde Orta Çağ ve Rönesans’ta felsefe ve bilim felsefesinin gelişimi ve
özellikleri dönemsel olarak incelenmektedir.

3.3.1. Orta Çağ Felsefesinin Genel Özellikleri
Orta Çağ felsefesi, Antik Çağ sonlarında atılıp geliştirilen temeller üzerine yükselen
bir düşünce yapısıdır. Bu temeller de dinî bir kaygı ile atıldığı için bunların üzerine kurulmuş
olan Orta Çağ felsefesi hem Batı (Hristiyan) dünyasında hem de Doğu (İslam) dünyasında
dinî temeller üzerine kurulu bir felsefedir. Orta Çağ’da filozoflar, öncelikle ve temelde felsefi
düşüncelerini dinî dogmalarla uzlaştırma çabası içinde olmuşlardır. Felsefi düşünce dinden,
dinin dogmalarından yoğun bir biçimde etkilenmiştir. Modern felsefeden farklı olarak Orta
Çağ felsefesinin genel karakteri, akıl-inanç ve teoloji-felsefe bütünlüğünü gösterme çabası
içinde olmasıdır. Orta Çağ felsefecileri aklı tamamen bağımsız bir otorite olarak ele almamış,
inanca göre aklı ikincil yapmaktan da çoğu zaman kaçınmışlardır (Genç, 2013).

3.3.1.1. Orta Çağ’da Batı Felsefesinin Genel Özellikleri
Orta Çağ felsefesi; dini temellendirme, hakikatleri anlama ve anlaşılır kılma
çabasında, ana düşüncelerinde, problemlerinde ve bu problemlere getirdiği çözümlerde Yunan
felsefesine bağlı kalmıştır. Bu felsefede yapılan iş, daha çok Antik Yunan’ın düşünce
dünyasını benimsemek, onun yöntemini kullanmak ve Yunan felsefesinin temel kavramlarını
işleyerek inancı temellendirmek olmuştur. Orta Çağ felsefesinin merkezinde Tanrı vardır.
Orta Çağ düşünürleri, İlk Çağ filozoflarında olduğu gibi, gerçekliğin zihinden bağımsız
olduğu öne sürmüşlerdir fakat bu gerçeklik tinsel bir yapıdadır. Orta Çağ düşüncesinde
bilginin konusu her şeyden önce Tanrı’dır, ilahi hakikattir (Genç, 2013).

3.3.1.2. Skolastik Düşünce
9. yüzyıldan itibaren ilk temelleri atılan ve 16.yüzyıla kadar süren Skolastik felsefenin
içeriğini tamamen Hristiyan doktrini oluşturmaktadır ve Aristoteles’in mantığına dayanarak
sistematize edilmiştir. Skolastik felsefe, Aristotelesçi geleneğe uygun bir anlayışla bilgiye ve
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olgular dünyasına yönelmiştir. Bilgiyi sistematik bir yapı içinde kavramlarla açıklamaya
çalışmıştır. Skolastik felsefe din merkezli kapalı bir sistemdir. Skolastiğin amacı aklın vahiyle
gelenleri kanıtlaması, denetlemesi ve açıklaması için dinin önermelerine felsefi kavramlar
üretmektir. İnancı akıl yoluyla temellendirmek ve karşı görüşleri çürütmek için gerekçeler
bulmaktır, amaç yeni bilgi elde etmek değildir. Akılcı bir düşünme etkinliği ile soyut
varlıkları hiç şüphe etmeden kabul etme anlayışı hâkimdir. Doğadan ve deneyden kopuk bir
bilgi arayışını kabul eden bu dönem, doğa nesnelerinin bilgisin araştırmaya gerek bile
duymamıştır. Skolastik dönemde bağımsız birey anlayışı yoktur ve Orta Çağ yaşamının hiçbir
alanında bireyin kişiliğine vurgu yapılmamıştır (Genç, 2013).

3.3.1.3. Orta Çağ’da Doğu Felsefesinin Genel Özellikleri
Hristiyan Avrupa felsefesinden bağımsız olarak gelişen İslam felsefesi, 8.yüzyılın son
çeyreği ile 16.yüzyıl fakat en etkili bir biçimde 10.ve 12. yüzyıllar arasında varlığını sürdüren
bir felsefedir. Bu felsefenin en önemli yönü, İlk Çağ Yunan felsefesi ile Skolastik felsefenin
özellikle son dönemi arasında bir köprü kurma görevini yerine getirmesinden, başta bilim ve
felsefe olmak üzere Yunan kültür ve mirasını kendisine mal edip korumasından ve onu çeşitli
özgün katkıları ile zenginleştirdikten sonra Avrupa’ya aktarmasından meydana gelir. İslam
felsefesi, sadece Antik Yunan’dan beslenen Hristiyan Batı felsefesinin tersine coğrafi olarak
Yunanistan’la Asya’nın kültürel olarak da Doğu ile Batı felsefesinin kesiştiği bir merkezde
gelişmiştir. İslam felsefesi parlak dönemlerinde genelde rasyonalist bir felsefe olarak ortaya
çıkmıştır; deneyimden çok düşünceye, duyu verileri yerine akıl ilkeleriyle mantık kurallarına
dayanmakta, baştan sona realist bir yaklaşım göstermekte ve içinde yaşanılan dünya yerine
ideler dünyası ile veya bu iki dünya arasındaki ilişkiyle ilgilenmektedir. İçerik açısından
değerlendirildiğinde Batı (Hristiyan) dünyasında olduğu gibi İslam felsefesinin de ön önemli
konusu Tanrı’dır (Genç, 2013).
İslam dünyasında yürütülen ilmî ve felsefi uğraşların ürünleri, üç kanaldan Avrupa’ya
akmış ve Batı bilim ve felsefesinin biçimlenmesinde uyarıcı, besleyici ve yönlendirici
etkilerde bulunmuştur. Bu kanallar; Endülüs, Sicilya ve Haçlı Seferleri esnasında Haçlıların
ulaşabildikleri ve uzun süre tutunabildikleri Orta Doğu kentleridir. Bu kanallardan Endülüs,
diğerlerine göre daha verimli ve etkili olmuştur. Endülüs medreselerinde, Arap dili ile birlikte
bilim ve felsefe tahsili alarak yetişmiş olan Yahudi ve Hristiyan bilginler, bu sahalarda
yapmış oldukları çevirilerle 12. yüzyıl Rönesans’ı olarak adlandırılan uyanış döneminin
oluşmasında önemli roller oynamışlardır. İslam biliminin Batı’ya yaptığı en büyük
armağanlardan biri hiç kuşkusuz Arap sayı sistemi olmuştur. Avrupalılar 13. yüzyıldan
itibaren Roma rakamları yerine çok daha kullanışlı olan bu sistemi benimsemişlerdir.
Matematiğin daha sonraki büyük gelişmelerinde bu değişikliğin payı çok önemlidir (Genç,
2013).

3.3.1.4. Orta Çağ’da Bilim ve Bilimsel Düşünce
Orta Çağ’da bilim, Aristoteles ve Platon felsefelerinin hâkimiyetindedir. Orta Çağ’da
din, yaşamın her cephesinde olduğu gibi bilimde de hâkimiyeti ele geçirmiştir (Genç, 2013).
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Orta Çağ, Yunan-Roma kültüründen sonra gelen ve Rönesans’a kadar uzanan yaklaşık
bin yıllık bir döneme işaret etmektedir. Yunan-Roma kültüründen farklı olarak bu yeni
dönemin dördüncü asrın sonlarında yaşamış olan Augustinus ile başladığı kabul edilmektedir.
Cezayirli olan Augustinus, Hristiyan düşüncesinin felsefi açıdan nitelendirilmesinde önemli
bir yer tutmaktadır. Yeni Platoncu bir düşünür olarak Antik Çağ felsefesi ile Hristiyan
düşüncesini uzlaştırmaya çalışmıştır. Augustinus’un amacı Platon’u, Yeni Platoncu anlayışı
temel alarak Hristiyanlık açısından yorumlamak ve şüphecilerin görüşlerini çürütmek
olmuştur. Kesin bilginin olmayacağını öne süren şüphecilere karşı Augustinus, mantığın
(diyalektiğin) doğrularının kesin bilgi örneği olduğu ileri sürmüştür (Genç, 2013).
Bu dönemde İslam dünyasında da öne çıkan, buluşlarıyla ve ortaya koydukları
felsefeyle dikkati çeken birçok âlimden söz edebiliriz. Harizmi, aritmetik ve cebir alanında
yaptığı çalışmalar ile tanınmıştır. Yazmış olduğu Cebir adlı kitabı Avrupa’da cebrin
yayılmasında önemli bir rol üstlenmiştir (Genç, 2013).
Gazali, Kur’an felsefesini Aristoteles felsefesi ile bağdaştırmaya çalışmıştır. Bu çaba
sadece Müslüman bilginlerde değil, diğer tek tanrılı dinlerin mensuplarında da görülmüştür.
Aynı çalışmayı Yahudi toplumunda Maimonides, Hristiyan toplumunda St. Thomas Aquinas
yapmıştır (Genç, 2013).
Felsefenin Müslümanlar arasında tanınmasında ve benimsenmesinde Farabi’nin çok
büyük rolü olmuştur. Aristoteles fiziğini açıklamaları ile düzeltmeye çalışmıştır. Ömer
Hayyam felsefi şiirler, matematik, astronomi alanındaki yaptığı çalışmaları ile bilimin
gelişimine katkıda bulunmuştur. İbnü’l-Heysem, optik konusunda yapmış olduğu başarıları
ile ünlüdür. En büyük başarısı, çok eski zamanlardan beri görmenin gözden çıkan ışınlarla
gerçekleştiğini savunan göz ışın kuramını reddetmesidir. İbn Bacce, Aristotelesçiliği ve Yeni
Platonculuğu Endülüs’e taşımıştır. Ona göre ilahi hakikate ulaşmak sezgiden değil, akıldan
geçmektedir (Genç, 2013).
İbn-i Sina (Avicenna), 11. yüzyılda yaşamış olmasına rağmen yaptığı çalışmaları ile
Yeni Çağ mekaniğine yaklaşmıştır. Derlediği Tıp Kanunu kitabı 19. yüzyıla kadar Batı’da
üniversitelerde okutulmuştur. Tarihte ilk defa tıp ve cerrahiyi iki ayrı disiplin olarak
değerlendiren İbn-i Sina’dır. İbn-i Rüşd, Endülüs’ün yetiştirdiği en büyük filozoflardan
birisidir. İbn-i Rüşd’e göre akıl ve vahiy çatışmaz. İlahi hakikat bilgisine götürecek yollardan
birisi de akıldır. Bu fikri İslam dünyasından çok Hristiyan dünyasını etkilemiştir. İbn-i
Haldun, Aristo’nun tarih konusundaki fikirlerine karşı çıkarak tarihin bilimleşebileceğini
savunmuştur. İbn-i Haldun’a göre bir tarihçinin bunlar arasındaki zaman ve mekân dışı
nedensel ilişkileri belirlemesi gerekir (Genç, 2013).
Orta Çağ’da yaşamış olan bir diğer önemli düşünür olan Albertus Magnus, Yunan ve
İslam biliminin Batı Avrupa üniversitelerine girmesinde önemli rol oynamış; bunu yaparken
de muhalefetle karşılaşmıştır. O dönemde üniversite ders programlarında yer alan bilim,
genellikle ya ansiklopedilerden ya da Yaradılış’ın altı gününden bahseden teoloji
kitaplarından derlenmiştir. Magnus gözleme dayalı bilginin önemini vurgulamış, bilimin
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sadece başkalarının söyledikleri şeylere inanmak olmadığını, nesnelerin doğasını araştırmayı
da içerdiğini savunmuştur (Genç, 2013).
Orta Çağ’da üniversitelerin ortaya çıkışına kadar bilim ve eğitim etkinlikleri Batı
Hristiyan dünyasında manastırlarda ve kiliselerde yapılırken Doğu İslam dünyasında ise
medreselerde ve camilerde yapılmaktadır. Aristoteles’in düşüncelerinin de sorgulanmaya
başlanması, yapılan çeviri faaliyetleri, büyük kentlerin ortaya çıkmaya başlaması ve eğitim
görme gereksinimi için kurumsal bir birlik kurulması fikri üniversitelerin ortaya çıkmasını
sağlamıştır (Genç, 2013).

3.3.1.5. Üniversitelerin Ortaya Çıkışı
11. yüzyıldan itibaren Arapça kaynaklardan yapılan çeviriler yoluyla öğrenim
güçlenmeye ve yayılmaya başlamıştır. Romalılar için önemli bir sağlık merkezi olan Salerno,
klasik geleneğin kopmadan sürdürüldüğü ve tıp bilimi açısından en önemli merkezî yerlerden
biridir. Öğrencilerin kendi haklarını korumak ve öğretim üyesi tutmak için Üniversitas adı
altında kurdukları lonca da üniversitelerin ortaya çıkmasında önemli bir yer tutmaktadır. Aynı
dönemde Paris’te öğretim üyeleri kendi yöntemlerinde bir diyalektik okul kurmuşlardır. Bu
model İngiltere’de de benimsenmiştir. Oxford ve Cambridge üniversitelerinin ortaya çıkması,
öğretim üyeleri loncasının girişimiyle gerçekleşmiştir. Öğrenim üniversitelerde
yoğunlaşmasına karşın oldukça basit bir düzeyde kalmıştır. Hemen hemen tüm programlarda
dersler iki ana grupta toplanmıştır. Trivium denilen birinci grup gramer, retorik ve diyalektik
(ya da mantık) gibi daha çok dilsel nitelikte konuları; Quadrivium denilen ikinci grup ise ileri
düzeyde okutulan aritmetik, geometri, müzik ve astronomi gibi akademik dersleri içine
alıyordu. Gerek Paris’te gerek daha sonra Oxford ve Cambridge’de öğrenimin asıl odak
noktasını kutsal inancın öğretisi teoloji oluşturuyordu (Genç, 2013).
Orta Çağ İslam dünyasında ise bu dönemlerde Selçuklular tarafından kurulan
medreseler bilimin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. İlk Selçuklu medreseleri
1040 yıllarında Nişabur’da Tuğrul Bey tarafından kurulmuş ve bunu Alpaslan döneminde
1067’de Bağdat’ta kurulan Nizamiye Medreseleri takip etmiştir. Nizamiye Medreseleri, esas
olarak din, hukuk ve dil öğretimi yapmışlardır (Genç, 2013).
Orta Çağ üniversiteleri neredeyse ilk yıllarında uzmanlık çalışma alanlarını
oluşturmuştur. Özellikle din, bilim ve felsefenin ağırlıklı olduğu Orta Çağ üniversitelerinde
öğretim üyeleri bildiklerini öğrencilere aktarıyorlar, öğrenciler de sorular karşısında öğretim
üyelerinden öğrendiklerini aynen tekrar ediyorlardı. Yapılan tartışmalar, gerçekleri ortaya
koymak için değil, daha çok geçmişten beri bilinenleri tekrarlama ve güzel konuşma
alışkanlığı kazanmak içindir. İlk üniversitelerin önemli olan ortak bir özellikleri, küçük veya
büyük bir şehirde kurulmuş olmalarıdır. Hiçbir Orta Çağ üniversitesi kırsal alanda
kurulmamıştır (Genç, 2013).
12. yüzyıl, aslında bir geçiş çağıdır ve bu çağda Akdeniz’i çevreleyen İslam, Hristiyan
ve Yahudi dünyaları önceki yüzyıllara oranla çok daha sıkı bir bağ kurmuşlar ve birbirlerini
karşılıklı olarak etkilemişlerdir. Bu dünyalar arasında en belirleyici ve en etkin olanı İslam
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dünyasıdır. Diğerleri sürekli olarak ondaki bilgileri ve becerileri kendi bünyeleri içine alarak
sindirmeye çalışmışlardır. 13. yüzyıl, Batı Hristiyan dünyası için yeni ve aydınlık bir dönemin
ilk belirtilerini vermiştir. Bu dönemde insanlar gerçeği Antik Çağ yazarlarının kitaplarında
değil, doğrudan doğayı incelemede aramaya başlamıştır. Bilimin yeniden doğuşuna yol açan
bu gelişmelere bazı entelektüel ve teknik koşullar da eklenmiştir. Bir yandan özgür düşünme
ve düşündüğünü açıkça dile getirme olanağı, öbür yandan antik dünyanın bilim ve düşün
ürünlerine duyulan ilgi, bu dönemin en belirgin iki özelliği olarak göze çarpmaktadır.
Matbaanın icadıyla hazırlık niteliği taşıyan bu dönem büsbütün hız kazanmıştır (Genç, 2013).
17. yüzyılda Batı dünyasında gerçekleşmiş olan bilimsel devrimi, 12.ve 16. yüzyıllar
arasında ortaya çıkmış olan bilimsel, toplumsal ve siyasi olaylar hazırlamıştır. Bu olayları
şekillendiren ve Batı dünyasında bilimsel devrimin ortaya çıkmasında etkili olan üç temel
etmen vardır. Bu etmenlerden birincisi 12. ve 13. yüzyıllar boyunca Yunan ve İslam bilimsel
eserlerinin Latinceye çevrilmesidir. Bu etmen, bilimsel devrimin oluşması sürecinde diğer iki
etmene göre daha temel bir işleve sahiptir çünkü Orta Çağ biliminin şekillenmesi büyük
ölçüde daha önce üretilmiş bilginin Batı’ya aktarılması ile gerçekleşmiştir. Bilimsel devrimin
oluşumunu sağlayan ikinci etmen ise Orta Çağ’da üniversitelerin ortaya çıkması ve yaklaşık
800 yıl boyunca bir kurum olarak varlıklarını devam ettirmeleridir. Orta Çağ Latin
toplumunun gelişimi kilise ve kentlerin bağımsız olarak örgütlenmelerini sağlamış, ilk
üniversiteler de bu idari örgütlenme içerisinde kendilerine yer bulmuştur. Üçüncü etmen ise
din ve bilimin birer etkinlik olarak birbirinden ayrılmasıdır. Bu ayrılma sonucunda Orta
Çağ’da giderek iki farklı düşünsel etkinlik, bilgi üretme yöntemi ve bilgi türü ortaya çıkmıştır.
Albertus Magnus (1193-1280) ile başlayıp Thomas Aquinas (1225-1274) ile yerleşen bu
anlayışa göre din ve bilim ayrı alanlarda bilgi üretmeli ve ürettikleri bu bilgileri kendi
yöntemleriyle ve birbirlerine müdahale etmeden yorumlamalıdır. Orta Çağ’ın son birkaç
yüzyılı, modern çağa geçiş görevi üstlenen Rönesans’tır. Orta Çağ felsefesi teolojiye ilgi
duyarken Rönesans felsefesi bilim ve insana ilgi duymaktadır (Genç, 2013).

3.3.2. Rönesans’ta Bilgi ve Bilimin Gelişimi
Bu bölümde Rönesans döneminde öne çıkan düşünürler ve düşünce yapıları hakkında
bilgi verilmektedir.
 Didier Erasme (Erasmus), 1467-1536: Rönesans’la birlikte ortaya çıkan
hümanizm akımının yaratıcılarından ve en büyük temsilcilerinden biri olarak
bilinen Hollandalı bilgin Erasmus, Papalığın düşünceler üzerine kurduğu
hegemonyaya karşı çıkarak gerçek Hristiyanlık ruhunu antik Çağ’ın yalınlığında
aramıştır. Güzel sanatların ve bilimlerin yayılmasını, Avrupa’nın ortak bir sanat ve
bilim anlayışının çatısı altında birleşmesini hümanizmin birinci koşulu saymıştır
(Genç, 2013).
 Francis Bacon (1561-1626): Erken modern bilimin başarılarında doğan yeni
deneyciliğin öncülüğünü yapan Francis Bacon (1561-1626) yetkelere
başvurulmasıyla ve dolayısıyla skolastisizme karşı çıkmasıyla önemlidir. İnsanlığa
gerekenin bilimsel bir pratiğe dayanan yeni bir tutum ve yöntem bilgisi olduğunu
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ifade ederek bilgiye ulaşma amacının her şeyden önce insanlığın iyiliği olduğunu
belirtir. Bacon’un felsefesinin merkezinde bilim vardır. Bilimin inşaları aydınlatma
ve geliştirme işlevini öne çıkarmıştır. Ona göre bilim, doğanın özüne yönelmelidir.
Doğayı deneyle kavramaya çalışan Bacon’a göre bilimin başlıca yöntemi
tümevarım yöntemidir. Bacon yapıtlarıyla bilimin ve felsefenin gelişimini
göstermiş, doğa ve akıl arasında bir bağ kurulabileceği fikrini yerleştirmiştir (Genç,
2013).
Tümevarımı enine boyuna inceleyen ilk modern felsefeci olarak tanımlanan Bacon,
bilimsel bir araştırmanın uygun bir şekilde düzenlenmiş bir önermeler piramidinin
tabanından tepesine adım adım tümevarım yoluyla yükselmek olduğuna
inanmaktadır. Bunun için, ona göre, felsefecilerin soyut spekülasyonları değil,
doğanın ve onun ortaya çıkış biçimlerini dikkatli gözlemlenmesi önemlidir (Genç,
2013).
 Rene Descartes (1596-1650): Rönesans döneminde gözlem ve deney yerine fizik
ve matematik kavramlarla düşünmek ağırlık kazanmaya başlamış; skolastiğe ve
formel mantığa büyük başkaldırılar olmuş ve uzun yıllardan sonra rasyonalizm
yeniden canlanmıştır. Böylece rasyonalizm ve yeni bir yöntem arayışının damgasını
vurduğu bu yüzyılda bu önemli işi gerçekleştirmeyi başaran Descartes olmuştur
(Genç, 2013).
“Cogito ergo sum: Düşünüyorum, öyleyse varım.” diyen Descartes’iın mirası
modern felsefenin başlangıcı olmuştur. Dünya hakkındaki olağan bilgiyi geometri
ve matematiğin ebedî doğruları gibi sağlam bir temele dayandırmak isteyen
Descartes yönteminin bir mimarınkine öykündüğünü yazmıştır. Bir mimar kumlu
bir araziye bir bina dikmek istediği zaman sağlam zemine ulaşmak için temel kazar
ve kumları atar. Aynı şekilde Descartes felsefesine kuşkulu olan her şeyi alıp tıpkı
bir kummuş gibi atarak başladı. O, bilginin temelini temizlemek için kazma yerine
kuşku yöntemini kullanmıştır. Descartes, bilgi kuramının da önemli çığır
açıcılarındandır (Genç, 2013).
 Baruch Spinoza (1632-1677): Descartes ile Hobbes’in düşüncelerini paylaşan
Spinoza, 17. yü zyıl rasyonalizminin büyük düşünürlerinden biri olarak sistemini
kurup ifade ederken geometrik yöntemi benimsemiştir. Birtakım önermelerin açık
seçik düşünceleri ifade eden tanımlardan ve apaçık aksiyomlardan tümdengelim
yoluyla çıkarsamasından meydana gelen geometrik yöntem, Spinoza’ya doğru
felsefeyi geliştirmenin tek gerçek ve yanılmaz yolu olarak görülmüştür. O, her
tanımın açık ve seçik bir düşünceden meydana geldiğini ve her tanım ya da açık
seçik düşüncenin doğru olduğunu düşünmüştür (Genç, 2013).
 John Locke Somerset (1632-1704): Empirist bir bilgi teorisinin temel öğretilerini
yani zihinde doğuştan düşünceler bulunmadığı ve bilginin deneyimden üretildiği
ilkelerini mekanik bir gerçeklik görüşüyle birleştiren John Locke, modern
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felsefenin tavrına uygun olarak felsefesinde öncelikle bilgi konusunu ele almıştır
(Genç, 2013).
İnsan için bilgi türlerine sahip olmanın üç farklı yolunun bulunduğunu
söylemektedir. Bunlar sırasıyla sezgi, kanıtlama ve duyumdur. Bilgimizin kapsamı
söz konusu olduğunda Locke gerçek bilgiye sezgi ya da kanıtlama yoluyla
ulaşıldığına inandığı ve kanıtlama ya da sezginin kendilerine dayandığı idelere
birtakım sınırlamalar getirdiği için bilgimizin kapsamının oldukça sınırlı olduğunu
savunmak durumunda kalmıştır. Locke’ye göre insanlar sezgi yoluyla kesin olarak
yalnızca kendisinin var olduğunu bilirler. Kanıtlama yoluyla ise Tanrı’nın gerçek
varoluşunu kanıtlarlar. Bir de duyusal bilgiyle duyularına sunulmuş olan nesnelerin
var olduğunu bilirler. Bununla birlikte kesin olmayan duyusal bilgi, insanlara
gerçek bir bilgi veremez çünkü bu bilgi her şeyden önce duyulara sunulmuş olan
nesnelerle sınırlanmış olup şimdi ve burada mevcut olan tikel nesnelerin ötesine
geçemez. İkinci olarak duyusal bilgi yoluyla insanlar dışındaki nesnelerin var
olduğunu bilse bile Locke’ye göre, bu nesnelerin gerçek doğalarına ilişkin olarak
pek fazla bir bilgi sahibi olunamaz (Genç, 2013).

3.4. Yükselen Bilimsel Paradigma
Pozitivist/akılcı paradigmaya alternatif olarak yükselmeye başlayan paradigmanın
kökenleri yaklaşık yirminci yüzyılın başlarına dayanır. Başlangıçta pozitivist/akılcı/Newtoncu
paradigma içinde olgunlaşmış az sayıda bilim adamı tümüyle farklı bir dünya görüşü
geliştirmeye başlamıştır. Örneğin fizikte Einstein’in “Görelilik Kuramı” gözlemcinin
süreçteki etkisini ortaya koymakla eski paradigmanın önemli temel taşlarından birini yerinden
oynatmıştır. Daha sonra Heisenberg’in “belirsizlik ilkesi” (indeterminency principle)
pozitivit/akılcı paradigmanın nesnellik ilkesini sorgulanır hâle getirmiştir. Bu ilkeye göre
mikroskobik ayrıntının ötesinde herhangi bir ölçüm olayı (ışık ışınlarıyla gözlemlemek bile)
çalışılan şeyi etkilemektedir. Öte yandan John Bell, evrenin bağımsız ve ayrı parçalardan
oluşmadığını iddia eden bir kuram ortaya koymuştur. Bütün olaylar ve şeyler parçalanamaz
bir bütünün içinde birbiriyle ilintilidir. Bunu izleyen bir kuramla David Bohm “Yalnızca
parça bütünden gizli değil, aynı zamanda bütüne ait gerçeklik parçada da gizlidir.” diyerek
evrenin holografik bir resmini çizmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Modern toplumun birçok alanını etkileyen ve dünyayı yeni bir gözlükle anlamamız
gerektiğini savunan pozitivizm ötesi ve akılcılık ötesi paradigmalar (aynı ölçüde de modern
ötesi, yapısalcı ötesi, endüstriyel ötesi, kapitalizm ötesi, görgülcülük ötesi paradigmalar)
aşağıdaki nitelikleri göstermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006):
 Gerçeklik karmaşıktır. Değişkenlik, çeşitlilik ve karşılıklı etkileşim bütün sistem
ve olguların doğal özelliğidir. Her sistem kendine özgü birtakım özellikler geliştirir.
 Heterarşi düzendir. Sistemler, hiyerarşik ve piramitsel değil, aksine önceden
kestirilemez karşılıklı sınırlılık, etkileşim ve hareketlerle belirlenen heterarşik
düzenlerdir.
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 Evren holografiktir. Evren, bileşenlerinin ayrıştırılıp tekrar tersi bir süreçle
yerlerine yerleştirildiği mekanik bir yapı olarak anlaşılamaz; her şey birbiri ile
ilintilidir, her parça bütünün bilgisini taşır.
 Gelecek ve yön belirsizdir. Olasılıklar bilinebilir ancak kesin sonuçlar
kestirilemez. Geleceğin belirsizliği doğanın koşuludur.
 İlişkiler doğrusal (linear) değildir ve karşılıklı nedensellik vardır. Bir sistemin
parçaları arasındaki ilişkilerin yönü tam kestirilemez. Örneğin A’nın B’ye neden
olması yerine belki A ve B karşılıklı etkileşerek birlikte evrimleşir ve değişirler.
 Değişim morfogenetiktir. Düzen düzensizlikten doğabilir. Sistemler, nicel
değişimlerden çok nitel değişimi yansıtacak şekilde çeşitlilik, açıklık, karmaşıklık,
karşılıklı nedensellik ve belirsizlik gösterirler.
 Gözlemci belirli bir bakış açısına sahip katılımcıdır. Gözlemci gözlenenden
soyutlanmış ve uzak değildir. “Nesnellik diye bir şey yoktur.” fakat bakış açısı
vardır. Bakış açısı belli bir açı ve uzaklıktan bir görüş anlamına gelir. Yani nereden
baktığımız ne gördüğümüzü de etkiler. Tek başına hiçbir yaklaşım ya da yöntem
bütüncül bir resim ortaya koyamaz. Herhangi bir olguya ilişkin bütüncül anlayış
ancak çoklu bakış açıları yoluyla elde edilebilir.
Pozitivizm ötesi ve akılcılık ötesi görüşler tek bir doğrunun olmadığını iddia eder.
Dahası büyük söylemler, büyük kuramlar ve tek doğruya ve egemen düşünceye dayalı
anlayış yerini özne merkezli, çoğulcu bir anlayışa terk etmektedir. Benzer şekilde modernist
tez tarafından kutsanan bir hiyerarşik, tekli toplumsal düzen, modernizm ötesi görüş
tarafından reddedilmektedir. Bu görüşe göre toplumlar belli inanç ve değerlerin egemenliği
etrafında düzenlenmiş sistemler değildir, farklılık ve zıtlıklar daha belirleyicidir. Epistemoloji
anlamında pozitivist, akılcı ve modernist görüşler bilginin keşfedildiği ve ortaya çıkarıldığını
öngören esasici (essentialist) bir bilgi tanımını savunurken pozitivizm ötesi ve akılcılık ötesi
paradigmalar bilginin keşfedilme yerine yorumlandığını, ortaya çıkarılma yerine
oluşturulduğunu (constructed) varsayar (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Yükselen paradigma bilimin nesnel bilgi üretme süreci olmadığını, bilimsel sürecin
dünyanın göreliliğini temel alan bir süreç olduğunu vurgular. Sosyal olgular, sosyal davranışı
belirleyen genellenebilir yasalar türetmek yoluyla değil, bir durumun kendine özgü
boyutlarının ayrıştırılması ile anlaşılabilir. Bilimin bir amacı olarak açıklama, üzerinde
çalışma yapılan olgunun kendisi ve durumlar arasında benzerlikler ve farklılıkların
anlaşılması ile sınırlıdır. Ölçme ve araştırma desenleri sistematik analizi amaçlarken
genellemelerle ilgilenmek yerine bir olayın daha iyi anlaşılmasını sağlamakla yetinir.
Yükselen paradigmanın ilkeleri ile çalışan bir araştırmacı elde ettiği sonuçları
genelleyebilmek için araştırmanın yapıldığı ortamın özelliklerini temel alarak benzer
ortamlara ilişkin önermelerde bulunabilir. Bunun dışında katı kurallar ve ilkeler ortaya koyan,
ortamdan bağımsız genellemeler yapamaz (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
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Pozitivizm ötesi ve akılcılık ötesi paradigma gerçeğin, bilginin ve doğrunun (truth)
sosyal kurgular (social construct) olduğunu iddia eder. Yani insanlar anlamların yaratılması
sürecine etkin bir biçimde katılır. Pozitivist anlayışta yerini bulan büyük söylemler, büyük
kuramlar ve tekil doğrular (singular truth), pozitivizm ötesi ya da yorumlamacı anlayışta
çoklu gerçekliklerle yer değiştirir. Bilginin örgütlenmesi ve sunulmasında tek, en doğru bir
biçim ya da yol yoktur. Aynı şekilde yükselen paradigma, fen bilimlerinin yöntemi,
kavramları ve amaçlarının sosyal bilimlere uygulanamayacağını varsayar. Örneğin
araştırmacıların bilginin oluşturulması sürecindeki (ölçme aracının hazırlanması, verinin
toplanması ve analizi gibi) etkisi kaçınılmazdır yani öznellik (ya da daha yumuşak bir
deyimle bakış açısı) kaçınılmazdır. Bizler belirli bakış açılarına sahip bireyleriz ve bu bakış
açılarımız çalışmakta olduğumuz olay ve olguların anlaşılması sürecine bir dereceye kadar
damgasını vurur. Sonuçta öznel bir katkıda bulunmaksızın yorum yapmak mümkün değildir
(Yıldırım ve Şimşek, 2006).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm, Bilim Felsefesinin Tanımı, Felsefi Akımlar, Felsefe ve Bilim Felsefesinin
Özellikleri ve Yükselen Bilimsel Paradigma ana başlıklarından oluşmaktadır. Bu bağlamda
bilim felsefesi; bilim ve felsefe ilişkisi bağlamında incelenmektedir. Bilimsel gelişmelerin
temelinde yer alan düşünce yapılarının öğrenilmesi ile bilimsel gelişmenin koşulları
öğrenebilecek, bu şekilde bilimsel çalışmalarda bilim insanlarının sahip olması gereken
vizyonun değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

Bölüm Soruları
1) Epistemolojinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilgi kuramı
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b) Sanat felsefesi
c) Yorum bilim
d) Hukuk felsefesi
2) İyi, kötü, vicdan, irade, erdem, sorumluluk gibi konular üzerine yoğunlaşan felsefi
disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Estetik
b) Deontoloji
c) Etik
d) Hermaneutik
3) Tartışma, çelişkileri ortaya koyma anlamına gelen felsefi akım aşağıdakilerden
hangisidir?
a) İdealizm
b) Diyalektik
c) Faydacılık
d) Materyalizm
4) Düşünceden bağımsız bir varlığın ya da maddi gerçekliğin bulunmadığını iddia
eden felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pozitivizm
b) Faydacılık
c) Agnositizm
d) İdealizm
5) Doğru bilginin ancak olgularla desteklenen bilgi olduğunu savunan felsefi akım
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pozitivizm
b) Faydacılık
c) Agnostisizm
d) İdealizm
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6) Başlıca felsefi akımlar nelerdir? Özelliklerini belirtiniz.
7) Orta Çağ felsefesinin özellikleri nelerdir? Batı ve Doğu’da nasıl farklılıklar
bulunmaktadır?
8) Üniversitelerin ortaya çıkışı nasıl ve hangi dönemde olmuştur?
9) Rönesans döneminde öne çıkan düşünürler kimlerdir? Felsefi düşünce yapıları
hakkında bilgi veriniz.
10) Pozitivist paradigmaya alternatif olarak ortaya çıkan yeni paradigmalar nelerdir?
Özellikleriyle birlikte belirtiniz.

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) b, 4) d, 5) a
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4. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE PLANLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde araştırma süreci ve planlama başlıkları altında problemin tanımlanması,
araştırma amaçlarının belirlenmesi, araştırma tasarımının planlanması, örnekleme, veri
toplama, veri analizi, sonuç ve raporlama öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Bir araştırma, en başından sonuna kadar her adımında bilimsel ilkelerle
denetlenmedikçe bilimsel bir araştırma olamaz.” yargısını düşününüz.
2) “Bir tıp doktoru ile bir sosyal bilimcinin araştırma yöntem bilgisine hâkimiyeti
benzer olmak zorundadır.” yargısını tartışınız.
3) “Bir problem yoksa araştırmaya gereksinim yoktur.” iddiasını düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bilimsel araştırma
süreci hakkındaki temel
başlıklara
değinilecektir.

İleride değinilecek olan başlıklar
en temel hâlleri ile
öğrenilecektir.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Bilimsel araştırma
 Araştırma modelleri
 Birincil kaynak veri
 İkincil kaynak veri
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Giriş
Araştırma süreci, önceki bölümde sözü edilen bilimsel yöntem ve ilkelerine uygun
olarak tasarlanmak zorundadır. Bu bağlamda literatürde her araştırmacının izlemesi gereken
süreç farklı alt basamaklara sahip olabilse de ana esaslar belirlidir. Bu bölümde yer verilen
araştırma süreci ise literatürde sık karşılaşılan ve sosyal bilimlerde izlenmesi önerilen
başlıkları içermektedir.
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Bu bölümde ele alınacak bilimsel araştırma süreci Şekil 4.1’deki gibi özetlenebilir.

Problemin
Tanımlanması
Araştırma
Amaçlarının
Belirlenmesi
Araştırma
Tasarımının
Planlanması
Örnekleme

Veri Toplama

Veri Analizi

Son
ve
Rapor
Şekil 4.1: Araştırma Süreci

4.1. Giriş, Konunun Geçmişi ve Problemin Tanımlanması
Her araştırma, bir problemle başlarken her problem bir araştırma gerektirmez. Bir
araştırma projesinin ilk adımı problemin tanımlanmasıdır. Bu aşamada araştırmacı, çalışmanın
amacını, hangi bilgilerin toplanması gerektiğini ve toplanan bilgilerin karar verme aşamasında
nasıl kullanılacağını göz önüne alır. Araştırmanın amacının belli olması, doğru verilerin
toplanması açısından önemlidir. Problemin tanımında yapılacak bir hata daha sonraki
araştırma aşamalarını da saptırarak düzeltilemeyecek derecede maliyetli hatalara neden
olabilir. Yanlış belirlenmiş sorulara verilecek doğru cevapların hiçbir değeri yoktur. Bu
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yüzden problem tam olarak belirlenmeden veri toplamak boşa kürek çekmek gibidir (Gegez,
2007: 31)
Araştırma sürecinin başlangıcında araştırma probleminin niteliği, içeriği, önemi ve
geçmişi büyük ölçüde literatür taraması çalışması gerektirir. Bir araştırmanın bilimsel
olabilmesi ve en az masrafla tamamlanabilmesi için literatür taraması ile bu konuda benzer
çalışmaların olup olmadığını tespit etmek gerekir (Nakip, 2005:31). Bu sayede problemin net
bir biçimde tanımlanması sağlanmaya çalışılır. Problemin yanlış veya eksik olarak
belirlenmesi ileride araştırmanın gidişini ciddi şekilde etkileyecek sorunlar doğurabilir. Bu
nedenle öncelikle araştırma ihtiyacının “Ne öğrenmek istiyoruz?” sorusuna net bir şekilde
karşılık verecek düzeyde tanımlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda birden fazla araştırma
problemi olabilir. Birden fazla araştırma probleminin tanımlandığı araştırmalarda bu araştırma
problemlerinin en önemliden daha az önemliye doğru sınıflanması ve bu problemlerin
birbirleri ile ilişkileri olup olmadığının saptanması araştırmacının işini kolaylaştıracaktır. Tek
bir araştırma bazı durumlarda tüm bu araştırma problemlerinin sonuçlarının elde edilmesi için
yeterli olmayabilir. Farklı araştırma yöntemlerine ihtiyaç duyulan durumlarda araştırmanın
birkaç aşamaya bölünmesi veya araştırma problemlerinin en öncelikli ve önemlilerinin ele
alınması gerekebilir (Kurtuluş, 2010: 12).

4.2. Araştırma Amaçlarının Belirlenmesi
Problem veya fırsat tanımlandıktan sonra yapılan problem veya fırsat tanımına
dayanan araştırma amaçlarının açıkça ifade edilmesi gerekir çünkü bir araştırma bir
yöneticinin ya da araştırmacının sadece merakını gidermek için yapılamaz. Araştırmalar, ya
bir problemi çözmeye ya da doğan bir fırsatın boyutlarını öğrenmeye yönelik olmalıdır.
Amacı olmayan bir araştırmanın anket soruları düzensiz olur, örnek kütlenin sınırları net
olmayabilir, elde edilen bulguların yorumu anlamsız olur; sonuçta hiçbir orijinal teklif elde
edilmez (Nakip, 2005: 31). Bu sebeple araştırma amaçlarının net bir biçimde ortaya
konulması araştırma sürecinin kalanını da etkilemektedir.
Araştırma amaçlarının araştırma problemini çözmek için ihtiyaç duyulan bilgileri
temin etmesi gerekir. Araştırma amacının en düzgün ifadesi iyi ifade edilmiş, test edilebilir bir
hipotezdir. Hipotez, araştırma problemi ile ilgili olarak ileri sürülen iddia veya açıklamalardır.
Bu iddialar veya açıklamalar araştırma probleminin çözümüne katkıda bulunacak hareket
tarzlarının istatistik parametrelerle ifadesidir. Dolayısıyla hipotez testi, bu iddia veya
açıklamaların doğru olup olmadığının araştırılması ve karara bağlanması olarak tanımlanabilir
(Yükselen, 2003: 28). Hipotez testi altı aşamadan oluşan bir süreç olup şu şekilde ifade
edilebilir:1
1) Hipotezlerin belirlenmesi,
2) Önem derecelerinin belirlenmesi,

Sözü edilen hipotez süreci bilgi verme amacı taşımakta olup konuyla ilgili temel istatistiki bilgiye sahip olma
koşuluyla okuyucuların ilgili alandaki farklı kaynaklara göz atmaları yararlıdır.
1
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3) Test istatistiğinin belirlenmesi,
4) Karar kriterinin belirlenmesi,
5) Verinin analizi,
6) Karar ve yorum.
Her ne kadar bilimsel yöntemin başta gelen koşulu, deneysel yöntemin kullanılması
ise de sosyal bilim dallarında deneysel yöntemin kullanılması oldukça özel koşulları
gerektirdiğinden bu bilim dallarında bilimsel olarak test edilebilir hipotezlerin geliştirilmesi
ve bunların araştırma sonuçları ile test edilmesine ağırlık vermek gerekmektedir. Burada
dikkat edilmesi gereken bir nokta, hipotezlerin ispatlanması kavramının değil, hipotezlerin
test edilmesi kavramının kullanılmasıdır (Gegez, 2007: 33).

4.3. Araştırma Tasarımının Planlanması
Araştırma sürecinin bu aşamasında ihtiyaç duyulan bilginin toplanması için gereken
yöntem ve süreç yer almaktadır. Bu yüzden bir önceki aşamada belirlenen araştırma
amaçlarının araştırma tasarımı üzerinde doğrudan etkisi vardır. Veri toplama yönteminin ne
olacağına ve örnekleme planına bu aşamada karar verilir. Bu noktada araştırma modeli önem
kazanır. Her araştırmanın mutlaka bir modeli vardır. Model kurma iki veya daha fazla
değişken arasındaki ilişkilerin belirlenerek bu ilişkinin (veya ilişkilerin) tanımsal ya da
tahmini eşitliklere taşınması işlemidir. Karar vericilere yardımcı olan modeller araştırmacı
tarafından geliştirilebilir, revize edilebilir ve test edilebilir özelliğe sahiptir (Gegez, 2007: 34).
Araştırma modeli sözlü olarak ifade edilebileceği gibi sayısal, sembolik veya
geometrik olarak da gösterilebilir. Araştırma modeli ile amaç, araştırmaya dâhil edilen
değişkenleri ve bu değişkenler arasında ölçülmesi amaçlanan etkileşimleri en açık şekilde
belirtmek ve buna bağlı araştırma aşamalarını planlamaktır. Araştırma kapsamındaki
değişkenlerin birbirleri ile etkileşimin geometrik ve şekilsel olarak ifade edilmesi
araştırmacıya araştırmanın genel resmini görmesi açısından önerilmektedir (Kurtuluş, 2010:
13). Ayrıca bir araştırma modelinde çalışmanın araçları, araştırma sonucunda elde edilecek
bulguların çerçevesi, toplanacak verinin özellikleri ve toplanan veri üzerinde yapılacak
analizlere ilişkin analitik modele ait bilgilerin yer alması da önerilmektedir (Yükselen, 2003:
40). Araştırma tasarımı keşifsel (exploratory) ve sonuçlandırıcı(conclusive) olarak ikiye
ayrılabilir ve çoğu zaman bir keşifsel araştırmayı sonuçlandırıcı araştırma izler (bkz. Şekil
4.2).
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Şekil 4.2: Araştırma Tasarımı
Her duruma uygun, ideal bir araştırma tasarımı yoktur. Araştırmacının problem
çözmede kullanabileceği pek çok alternatif mevcuttur. Ayrıca keşifsel, tanımsal ve nedensel
araştırmalar arasında arakesitler ve birbirinin içine girmeler olabilir. Böylece aynı
araştırmanın içinde önce keşfedici model sonra da tanımlayıcı model kullanılabileceği gibi
tanımlayıcı ve neden sonuç ilişkilerini araştıran modeller de birlikte kullanılabilir. Hatta
istisnai olmakla birlikte bir araştırmada üç tür modelden yararlanma durumu ortaya çıkabilir
(Gegez, 2007: 34-35). Bunlar:
 Keşifsel Araştırma Modeli: Karar alma sürecinin ilk aşamalarında yapılan
çalışmalardır. Bu çalışmalar, karar probleminin tanımlanması ve problemin çözümü
için gerekli hareket tarzlarının belirlenmesi çalışmalarıdır. Bu çalışmalarla
problemin tüm boyutlarıyla saptanması, hipotezlerin geliştirilmesi hedeflenir.
Keşifsel araştırmalarda amaç, karar problemi ile ilgili çeşitli fikirler ve görüşler
geliştirmektir. Çerçevesi belirsiz problemin kapsamının belirlenmesi, araştırma
problemine dönüştürülmesi, keşifsel araştırmaların kapsamı içindedir (Yükselen,
2003: 42).
Bu tür araştırmalarda araştırmacının elinde araştırma konusu ile ilgili genel olarak
ya çok az bilgi vardır ya da konuya ilişkin neredeyse hiç bilgi yoktur. Bu nedenle
izlenecek yol kesinlik taşımaz. Bu tür araştırmalar araştırma yöntemi olarak
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kalitatif yöntemlerin kullanılması için daha uygundur. Elde bulunan bilgiler, anket
veya deney gibi değişkenlerin çok iyi tanımlanması ve ölçme sistemine
dökülmesini gerektiren araştırmalar için uygun değildir. Bu tür araştırmalar
genellikle değişkenlerin tanımlanmasında araştırmacının yaratıcı yöntemler
kullanmasını gerektirir. İkincil kaynak araştırmaları, vaka çalışmaları, gözlem,
derinlemesine mülakat gibi yöntemler keşfedici araştırmalar için daha uygun
yöntemlerdir (Kurtuluş, 2010: 19-20).
 Tanımlayıcı (Tanımsal) Araştırma Modeli: Tanımlayıcı araştırma modellerinde
temel amaç, inceleme konusu olan olayın bu olayın değişkenlerini ve bu
değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamak ve bu tanımlamalara dayanarak ileriye
dönük tahminler yapabilmektir. Bu türde araştırmalarda amaç değişkenler arası
ilişkileri saptamak ve ana kütleye yönelik tanımlamaları gerçekleştirebilmektir.
Anlaşılacağı gibi bu tür araştırmalar için araştırmacının elinde belirlenmiş bazı
değişkenler ve bu değişkenler arasında olası etkileşim bekentileri (hipotezler)
bulunmakta veya kurulabilmektedir. Tanımlayıcı araştırmaya bu nedenle
değişkenlerin belirlenmesi, problemin tanımlanması, hipotezlerin oluşturulması
aşamasından sonra geçilebilir (Kurtuluş, 2010: 20). Tanımlayıcı araştırma modelleri
genellikle şu durumlarda kullanılır (Yükselen, 2003: 45):
-

Belirli grupların özelliklerini tanımlamak. Örneğin bir marka kullanıcısı
konumundaki tüketicilerin demografik özelliklerini saptamak.

-

Belirli bir davranış sergileyen tüketici kitlesinin toplam tüketici sayısı
içindeki oranını hesaplamak. Örneğin bir yerleşim yerinde yeni açılan
süpermarketlerden alışveriş yapanların oranını hesaplamak.

-

Geleceğe dönük tahminler ışığında çeşitli stratejiler geliştirmek. Örneğin
gelecekte pazarın genişleyeceği veya yeni pazarlara girileceği tahmin
edildiğinde satış gücünün büyüklüğünü bugünden saptamak veya
satışçıların eğitimi konusunda çalışmalar yapmak.

Tanımlayıcı araştırmalarda keşifsel araştırmalardan farklı olarak araştırmacı hangi
araştırma sorularını soracağını bilir. Tanımsal araştırmaya bilgi ihtiyacı tamamen
belirlendikten, problem tanımlandıktan sonra ve hipotezler oluşturulduktan sonra başlanır
(Gegez, 2007: 42).
 Nedensel (Neden-sonuç ilişkisi-İlliyet) Araştırma Modeli: Bir değişken, başka
bir değişkenin değerinin oluşmasına ya da belirlenmesine sebep oluyorsa illiyet
(nedensellik) araştırması söz konusu olur. İlliyet araştırmaları sebep-sonuç
ilişkilerini ele alan araştırmalarıdır. Tanımlayıcı araştırmaların iki değişken
arasındaki ilişkiyi ya da beraberliği tespit etmede yetersizliğini, illiyet (nedensellik)
araştırması telafi etmektedir (Nakip, 2005: 22).
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Tanımsal çalışmalarda araştırmacının kontrolü keşifsel araştırmalarda olduğundan
daha azdır. Buna karşılık nedensel araştırmalar araştırmacının kontrol çabasını ön
plana çıkarır. Özellikle laboratuar deneyleri araştırmacının yoğun bir şekilde
kontrolü altındadır. Bir değişkenin bir diğer değişkeni etkilediğinden kesin olarak
emin olmak için bu iki değişken arasındaki ilişkiyi etkileyebilecek harici faktörlerin
kontrol altında tutulması gerekir. Ancak bunu tam olarak başarmak neredeyse
imkânsızdır. Örneğin satışlarda görülen bir artışın sadece reklam bütçesindeki
artıştan kaynaklandığını iddia etmek kolay değildir. Belki rakiplerin reklam
bütçelerindeki azalış (Eğer araştırma rakipler tarafından duyulmuşsa bu bazen
araştırmayı saptırmak için kasıtlı olarak da yapılabilir.) veya dönemsel bir
konjonktürel eğilim de satışları arttırmış olabilir (Gegez, 2007: 42).
İlliyet modellerinde X’in Y üzerindeki etkisi incelenirken aşağıdaki koşulların
bulunması gerekmektedir (Yükselen, 2003: 48):
- X ve Y değişkenlerindeki değişmeler arasında bir ilgi olmalı,
- X değişkenlerindeki değişmeler zaman içinde Y değişkenindeki değişmelerden
önce gerçekleşmeli,
- Y değişkenine etki etmesi olası X dışındaki tüm değişkenler ortadan
kaldırılabilmeli,
- X değişkeni ile Y arasındaki ilişkiyi saptayan bir teori bulunmalıdır.
 Üç araştırma modeli bir arada düşünüldüğünde keşfediciden illiyete doğru bir
sayısallaşma sürecinin varlığından söz edilebilir. Buna göre keşfedici
araştırmalarda X’lerin ne olduğu kalitatif yöntemlerle belirlenmeye çalışılırken
tanımlayıcı modellerde Y ile X arasındaki ilişkiler ortaya konulmaktadır. İlliyet
araştırmalarında ise X’in Y’nin etkileyici olduğundan söz edilebilmektedir. Bir
diğer deyişle tanımsal araştırmalar illiyet araştırmalarının ön koşulu
mahiyetindedir. İki değişken arasında bir tanımsal olarak bir ilişki yoksa bu
değişkenlerden birinin diğerini etkilediği söylenemez.

4.4. Örnekleme
Araştırma tasarımının planlanma sürecinde araştırma modelinin belirlenmesinden
sonra örnekleme konusunun ele alınması gerekmektedir. İlerleyen bölümlerde geniş bir
kapsamda ele alınacağından dolayı bu bölümde örnekleme hakkında temel bilgilere yer
verilmektedir.
Örnekleme, araştırmada verilerin hangi birimlerden elde edileceğinin belirlenmesi
aşamasıdır. Bu aşamada öncelikle araştırma konusu gereği ana kütlenin tanımlanması
gerekmektedir. Ana kütle araştırmaya konu olan birimlerin hepsine verilen isimdir. Söz
konusu araştırmanın konusu gereği kapsama alınması gereken tüm birimlerin tanımlanmasına
ana kütlenin belirlenmesi denir. Ana kütlenin belirlenmesinden sonra bu ana kütle ile
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çalışmanın mümkün olup olmadığı incelenmelidir. İşletme araştırmaları gibi sosyal bilimler
araştırmalarında da çoğu zaman ana kütleyi tanımlamak ve bu ana kütleye ulaşmak zaman ve
maliyet kısıtları ile mümkün olamamaktadır. Bu nedenle çalışılacak örnek kütlenin
belirlenmesi gerekir. Örnek kütle, ana kütle için genellenebilir tahminler yapmak için ana
kütleden çekilmiş daha küçük bir parçadır (Kurtuluş, 2010: 15). Bir başka deyişle örnek kütle,
hedef alınan ana kütleyi temsil etmek üzere ana kütleden seçilen bireyler ve objeler
grubundan oluşur. Ana kütle ise araştırmacı tarafından araştırılan kişiler, pazarlar, şirketler,
ürünler vb. grubudur (Gegez, 2007: 43).

4.5. Veri Toplama
Araştırma tasarımının planlanmasında örneklem belirlendikten sonra hangi
kaynaklardan yararlanarak veri elde edileceği sorunsalı üzerinde durulmalıdır. Bu bağlamda
araştırma verileri birincil ya da ikincil kaynaklardan elde edilebilmektedir. Veri kaynakları ve
veri toplama başlıkları ilerleyen bölümlerde ayrıntılı bir şekilde ele alınacağından burada
sadece temel bilgilere yer verilmektedir.
İkincil kaynaklar araştırma probleminin amacı dışında başka amaçla başka kişi veya
kurumlar tarafından toplanan verilerin oluşturduğu kaynaklardır. Eğer veriler, ikinci elden
toplanacaksa araştırma yöntemi tamamen literatür taramasından ibaret olup masa başı bir
çalışma yapılacak demektir (Nakip, 2005: 33). İkincil kaynaklardan elde edilecek verilerin
avantajları şu şekilde ifade edilebilir (Yükselen, 2003: 53):
 Araştırma probleminin tanımlanması aşamasında problemin formüle edilebilmesine
yardımcı olur.
 İkincil kaynaklardan elde edilen veri, araştırma probleminin çözümü için ne tür
bilgiye ulaşılması gerektiğini ve hangi yöntemlerin kullanılabileceğini belirlemede
yardımcı bilgi sağlar.
 Birincil kaynaklardan elde edilen verilerle kıyaslama yapılarak bu kaynaklardan
elde edilen verilerin yorumlanması ve değerlemesine ışık tutar.
İkincil kaynaklardan elde edilen verilerin dezavantajları ise (Yükselen, 2003: 53):
 Araştırma probleminin çözümü için gerekli olan nitelikleri taşımayabilir, başka bir
anlatımla problemin çözümüne uygun olmayabilir.
 İkincil kaynaklardan elde edilen verinin doğruluğu test edilmeden, incelenmeden
veri kullanılmamalıdır.
 İkincil kaynaklardan elde edilen veri, verinin toplandığı dönem itibariyle geçmişte
olduğundan problemin çözümü döneminde eskimiş olabilecektir. Başka bir
anlatımla ikincil kaynaklardan elde edilen veriler, çoğu zaman toplandıkları dönemi
temsil eder. Araştırmacı, bu verilere başvurduğunda aradan geçen sürede veri o
günü yansıtmaktan uzak kalabilir.
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İkincil kaynak verilerle ilgili sözü edilen unsurlar bir arada düşünüldüğünde
araştırmacının kendisi tarafından toplanmamış verinin bu kapsamda ele alınabileceği
söylenebilir. İnternet araştırması, bilimsel yayın taraması (kitap, makale gibi) ve periyodik
olarak yayınlanan kurum raporları (TÜİK, İTO gibi) bu kapsamda düşünülebilir. Ancak bu tip
verilerin kullanımında verinin güncelliği ve araştırma sürecine uygunluğu üzerinde durulması
gereken önemli hususlardır.
Birincil kaynaklar, araştırmacının problemi çözmek için doğrudan ulaşmaya çalıştığı
kişi ve kurumlardır. Başka bir anlatımla birincil kaynaklar, araştırmacının veriye ihtiyaç
duyduğu anda bu amaçla topladığı veriyi oluşturan kaynaklardır (Yükselen, 2003: 54). Veriler
genel olarak gözlem, soru sorma veya simülasyon yardımıyla toplanabilir. Belirli bir çalışma
için uygun veri toplama tekniğinin seçimi bütçe, zaman, cevaplayıcıların demografik
özellikleri, araştırma içeriği, arzulanan cevaplanma oranı gibi faktörlere bağlıdır. Veri
toplama işiyle uğraşacak olan ekibin doğru bir şekilde seçilmesi, eğitilmesi, kontrol edilmesi
ve değerlendirilmesi bu aşamada karşılaşılabilecek hataların azaltılmasını sağlar (Gegez,
2007: 43).
Yukarıda da değinildiği üzere araştırma sürecinde tercih edilecek bilgi ve veri toplama
yöntemi, doğrudan veya dolaylı görüşme, kişisel veya mekanik gözlem, soruları belirli veya
belirsiz anket, deney veya simülasyon yöntemlerinden biri olabilir. Bu seçimin yapılmasında
önemli kriter elde edilecek veriye ulaşma kolaylığı, zaman, maliyet kısıtları, istenen doğruluk,
geçerlilik ve güvenilirlik derecesidir. Ayrıca araştırma modelinde belirlenen değişkenlerin bu
veri toplama yöntemine uygun ölçülmesi de mümkün olmalıdır (Kurtuluş, 2010: 14).

4.6. Veri Analizi ve Yorumu
Bir önceki aşamada elde edilmiş olan veriler, öncelikle edit etme (düzeltme ve eleme)
ve kodlama işlemlerine tabi tutulmalıdırlar. Edit etme aşamasında veriler doğruluk, tutarlılık
ve dürüstlük açısından elemeye tabi tutulurlar. Kodlama aşamasında ise cevaplayıcılardan
alınan cevaplar analiz edilebilmek amacıyla nümerik değerlere dönüştürülmektedir (Gegez,
2007: 45).
Analiz aşamasında basit frekans dağılımlarından çok değişkenli analizlere kadar
değişik tekniklerden yararlanılabilir. Özellikle cevapların birden fazla nitelik göz önüne
alınarak sınıflandırıldığı çapraz tablolamadan (cross-tabulation) yararlanılır. Verilerin
toplanma şekli, analiz tekniklerinin belirlenmesinde önem taşır. Günümüzde bilgisayarlar ve
Minitab, SAS, SPSS gibi istatistik yazılımları sayesinde söz konusu analizler oldukça hızlı ve
güvenli bir şekilde yapılabilmektedir (Gegez, 2007:45).
Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizi gibi analizler sonucunda elde edilen
bulguların yorumu da oldukça teknik bir konudur. Bu bağlamda araştırmacının bütün
araştırma süreci esnasında izlemiş olduğu adımları göz önünde bulundurarak en baştan
belirlemiş olduğu amaçlara uygun bir biçimde bulguları ele alması gerekmektedir.
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Bulgular, bir araştırmanın ana gövdesini oluşturur ve araştırma raporunun genelde en
uzun ve önemli kısmıdır. İçeriği, araştırmanın amacına uygun olarak düzenlenmelidir. Veriler
üzerinde uygulanan istatistiksel analiz sonuçları belirli bir sistem içerisinde verilmeli, yorum
ve tahliller yapılarak sunulmalıdır. Önceden yapılmış benzer araştırmalar varsa onlarla
karşılaştırmalar yapılabilir. Bulguları yorumlarken bazı tartışmalar da açılabilir. Ancak bu
tartışmalar, bizi bir senteze götürecekse açılmalıdır. Son olarak yorumlarda en çok dikkat
edilmesi gereken hususun tarafsızlık olduğunu kaydetmek gerekir (Nakip,2005: 35).

4.7. Sonuç ve Raporlama
Verilerin toplanması ve analiz edilmesinin ardından araştırma projesini özetleyen bir
raporun yazılmasına girişilir. Çoğu zaman araştırmacının söz konusu raporu sözel olarak da
ilgililere sunması beklenir. Raporun araştırmadaki her aşamayı kısaca kapsaması gerekir.
Rapor sunulduktan sonra raporu dinleyen bir kişinin araştırma projesi hakkında başından
sonuna kadar bir fikre sahip olması gerekir (Gegez, 2007: 46). Bir diğer deyişle raporlama
araştırmanın sonuçlarının araştırmacı tarafından anlaşılır ve özet bir şekilde organize edilmesi
aşamasıdır. Araştırmacının da kendisinin bu sonuçları özet ve organize bir hâlde görmesi
sonuçları yorumlayabilmesi için önemli bir ihtiyaçtır (Kurtuluş, 2010: 16).
Sonuç ve raporlama kısmı, tüm araştırma sürecinde olduğu üzere ilerleyen bölümlerde
ayrıntılı olarak ele alınacak olan bilimsel yazım ilke ve kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
Ayrıca sonuçların yanı sıra her araştırmacı kendisinden sonra aynı ve/veya benzer konularda
araştırma yapacaklara gelecek çalışmalar için öneriler başlığı ile yol göstermelidir. Bu kısım
aynı zamanda araştırmacının kendisini yargılaması anlamında da yararlı ve önemlidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilimsel bir araştırma süreci, konunun geçmişi ve problemin tanımlanması, araştırma
amaçlarının belirlenmesi, araştırma tasarımının planlanması, örnekleme, veri toplama, veri
analizi ve yorumu ile sonuç ve raporlama bölümlerinden oluşmaktadır. Bilimsel bir araştırma,
sözü edilen adımların bir bütün olarak ele alınması gereken bir süreç olarak
değerlendirilmelidir. Bir başka ifadeyle problemin doğru tanımlanması, verinin uygun araç ve
yöntemle toplanmasına kadar tüm süreci etkileyen bir karar özelliği taşımaktadır. Bu
bağlamda, araştırmacı bilimsel araştırma sürecinin her adımında objektifliğini (yansızlığını)
korumalı ve süreci doğru bir biçimde yönetmelidir.
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Bölüm Soruları
1) Bilimsel bir araştırma sürecinin ilk adımı hangisidir?
a) Örnekleme
b) Veri analizi
c) Problemin tanımlanması
d) Araştırma tasarımının planlanması
2) Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma modeli türüdür?
a) Keşfedici araştırma modeli
b) Tanımlayıcı araştırma modeli
c) Nedensel araştırma modeli
d) Hepsi
3) Aşağıdakilerden hangisi illiyetin (nedenselliğin) koşullarındandır?
a) X ve Y değişkenlerindeki değişmeler arasında bir ilgi olmalıdır.
b) X değişkeni ile Y arasındaki ilişkiyi saptayan bir teori bulunmalıdır.
c) Y değişkenine etki etmesi olası X dışı tüm değişkenler elimine edilmelidir.
d) Hepsi
4) Aşağıdakilerden ifadelerden hangi doğrudur?
a) Araştırma süreci, birbirinden bağımsız adımlardan oluşur.
b) Problem tam olarak belirlenmeden veri toplamak boşa kürek çekmektir.
c) Örnekleme, veri analizinden sonra düzenlenebilir.
d) Araştırma amacının en net ifadesi iyi yazılmış bir soru cümlesidir.
5) Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma modeli nasıl ifade edilebilir?
a) Sayısal olarak ifade edilebilir.
b) Geometrik olarak ifade edilebilir.
c) Sembolik olarak ifade edilebilir.
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d) Hepsi
6) Aşağıdakilerden hangisi keşifsel bir araştırma düşünüldüğünde doğru değildir?
a) Keşifsel araştırmada amaç, hipotezleri test etmektir.
b) Vaka çalışması, keşifsel bir araştırma türüdür.
c) Keşifsel araştırma, bir problemin çerçevesini belirlemede kullanılabilir.
d) Keşifsel araştırmada izlenecek yol kesinlik taşımaz.
7) Aşağıdakilerden hangisi birincil kaynaklardan birisi değildir?
a) Deney
b) Simülasyon
c) Bilimsel yayınlar
d) Anket
8) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma sürecinde diğerlerinden daha öncedir?
a) Veri analizi
b) Örnekleme
c) Araştırma amacı belirleme
d) Araştırma problemini tanımlama
9) “…………temel amaç, inceleme konusu olan olayın bu olayın değişkenlerini ve
bu değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamak ve bu tanımlamalara dayanarak ileriye dönük
tahminler yapabilmektir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
a) Keşfedici araştırma modeli
b) Tanımlayıcı araştırma modeli
c) Nedensel araştırma modeli
d) Hiçbiri
10) Aşağıdakilerden hangisi ikincil kaynaklar arasında yer almaktadır?
a) İnternet araştırması
b) Literatür taraması
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c) Kurum raporları
d) Hepsi

Cevaplar
1) c , 2) d , 3) d , 4) b , 5) d , 6) a , 7) c , 8) d , 9) b , 10) d
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5. KALİTATİF VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde nitel ve nicel araştırma farklılıkları, nitel araştırma özellikleri, odak grup
görüşmeleri, derinlemesine görüşme, projektif teknikler ve gözlem öğrenilecektir.

86

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Sayısal olmayan araştırma bulguları anlamlı değildir.” İddiasını tartışınız.
2) “Gözlem tüm bilimler için temel bir yöntemdir.” yargısını tartışınız.
3) “Projektif teknikler, sosyal bilimlerin insan doğasını anlama çabasında en önemli
dolaylı yöntemdir.” iddiasını düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kalitatif veri toplama
teknikleri ele
alınmaktadır.

Kalitatif teknikler
öğrenilecektir.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Kalitatif araştırma
 Odak grup görüşmeleri
 Derinlemesine görüşme
 Projektif teknikler
 Gözlem
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Giriş
Bilimsel araştırma sürecinde araştırmacıların birincil ve ikincil kaynak verilerden
yararlanabileceğinden önceki bölümde kısaca bahsedilmişti. Bu bölümde ise birincil kaynak
verilere ulaşmada kullanılan yöntemlerden kalitatif (nitel) veri toplama yöntemleri ele
alınacaktır. Kalilatif araştırma yöntemlerine değinilmeden önce kalitatif ve kantitatif
yöntemler temelleri itibariyle kıyaslamalı olarak irdelenecektir.
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Kalitatif araştırma, anlamlı bir şekilde sayılarla ifade edilemeyen verilerin toplanması,
analiz edilmesi ve yorumlanmasını içerir. Kalitatif araştırmada amaç, sonuçları sayısal bir
zemine oturtarak genellemelere varmak değil, araştırmanın amacı olan konuya ilişkin
derinlemesine bilgi edinmektir. Kalitatif araştırma verilerin görüntü, metin, resim, diyalog,
ses, duruş, tonlama, insan davranışı, hareketi gibi değişik formlarda olduğu durumlarda
rahatlıkla kullanılabilir. Genellikle yapısal olmaması ve küçük örneklere uygulanması
nedeniyle keşfedici araştırmalar için uygundur ancak kantitatif araştırmalar ile beraber de
kullanılabilir (Kurtuluş, 2010: 35). Kalitatif araştırmalar, literatürde giderek daha fazla
kullanılması önerilen bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Bunun nedenleri ise şunlardır
(Gegez, 2007; 51):
 Genellikle kalitatif araştırmalar kantitatif araştırmalardan daha ucuza mal olur.
 Kalitatif araştırmalar tüketicilere ait içsel motivasyonları ve duyguları ortaya
çıkarmada oldukça işlevseldir.
 Kantitatif araştırmalarla beraber kullanıldıklarında kalitatif araştırmalar, kantitatif
araştırmalara yardımcı olur, etkinliklerini arttırır.
 Son dönemlerde bilgisayar teknolojisi ve kalitatif araştırmaları analiz etmede
kullanılan yazılım programlarının gelişimi, bu tür araştırmaların kullanımını teşvik
etmektedir.
Kalitatif (nitel) araştırmalar, psikolojik ölçümler ve sosyal olaylarla ilgili nicel
araştırma yöntemlerine göre daha derinlemesine bilgi sağlar. Nitel araştırmalar, geleneksel
araştırma yöntemleriyle ifade edilmesi zor olan sorulara cevap bulmak için gereklidir. Nitel
araştırmaların nicel araştırmalara göre daha bilimsel ya da daha iyi olduğu söylenemez
(Büyüköztürk vd., 2014: 235). Bu bağlamda nitel ve nicel yöntemlerin aşağıdaki gibi
kıyaslanmasında yarar vardır:
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NİCEL ARAŞTIRMA

NİTEL ARAŞTIRMA
Varsayım

Gerçeklik nesneldir.

Gerçeklik oluşturulur.

Asıl olan yöntemdir.

Asıl olan çalışılan durumdur.

Değişkenler kesin sınırlarıyla saptanabilir ve Değişkenler karmaşık ve iç içe geçmiştir ve
bunlar arasındaki ilişkiler ölçülebilir.
bunlar arasındaki ilişkileri ölçmek zordur.

Araştırmacı olay ve olgulara dışarıdan bakar, Araştırmacı olay ve olguları yakından izler,
nesnel bir tavır geliştirir.
katılımcı bir tavır geliştirir.
Amaç
Genelleme

Derinlemesine betimleme

Tahmin

Yorumlama

Nedensellik ilişkisini açıklama

Aktörlerin bakış açılarını anlama
Yaklaşım

Kuram ve denence ile başlar.

Kuram ve denence ile son bulur.

Deney, manipülasyon ve kontrol

Kendi bütünlüğü içinde ve doğal
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Standardize edilmiş veri toplama araçları Araştırmacının kendisinin veri toplama aracı
kullanma
olması

Parçaların analizi

Örüntülerin ortaya çıkarılması

Uzlaşma ve norm arayışı

Çokluluk ve farklılık arayışı

Verinin sayısal göstergelere indirgenmesi

Verinin derinliği
betimlenmesi

ve

zenginliği

içinde

Araştırmacı Rolü
Olay ve olguların dışında, yansız ve nesnel

Olay ve olgulara dâhil, öznel bakış açısı olan
ve empatik

Tablo 5.1: Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
(Kaynak: Glesne ve Peskin, 1992’den akt. Yıldırım ve Şimşek, 2006: 49.)
Tablo 5.1.’de de görüldüğü üzere nitel ve nicel yaklaşımlar; dayandıkları varsayımlar,
amaçları, izledikleri yöntemler ve araştırmacının taşıdığı role göre farklılıklara sahiptir.
Ancak yukarıda da değinildiği üzere iki farklı bilimsel yöntemin birbirine üstünlükleri yoktur.
Hatta giderek artan bir biçimde birlikte kullanılmalarının yararlı olacağı ifade
edilebilmektedir. Nitel ve nicel yöntem ayrımı bu bölümün kapsamında öz bir biçimde ifade
edilmiş olup bölümün temeli olan nitel yöntemle yapılan araştırmaların özellikleri şu şekilde
gösterilebilir:
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Özellikler

Açıklamalar

Doğal ortam

Olguların, olayların ya da davranışların
gerçekleştiği doğal ortamda çalışılır.

Doğrudan veri toplama

Araştırmacı verilere doğrudan kaynağından
ulaşır.

Zengin betimlemelerin yapılması

Bağlam ve olguların derinlemesine
anlaşılmasını sağlayacak detaylı
betimlemeler yapılır.

Sürece yönelik

Olgu ve davranışların nasıl ve neden
gerçekleştiğine odaklanır.

Tümevarımcı veri analizi

Sentezlenerek elde edilen bilgilerden yola
çıkarak ikna edici genellemeler yapılır.

Katılımcının bakış açısı (araştırmacının
katılımcı rolü)

Katılımcıların anlamasına ve
anlamlandırmasına odaklanır.

Araştırma desenlerinde esneklik

Araştırma deseni, çalışmanın gerçekleştiği
duruma göre gelişir ve değişir.

Tablo 5.2: Nitel Araştırmanın Özellikleri
(Kaynak: Büyüköztürk vd., 2014: 235.)
Tablo 5.2’de de söz edildiği üzere nitel (kalitatif) araştırmalar, araştırmacıya esneklik
sunan, araştırmacı ve katılımcı rollerinin iç içe geçtiği ve yeni bilgilere ulaşma hedefine
düzenlenebilen özelliklere haizdir. Bu bağlamda kalitatif araştırma yöntemleri arasında en sık
kullanılanlardan söz etmek yararlıdır. Kalitatif araştırmalar; odak grup görüşmeleri,
derinlemesine mülakatlar ve projektif teknikler olmak üzere üç ana başlık altında ele
alınabilmektedir. Ayrıca delfi tekniği, gözlem, etnografik araştırmalar, vaka çalışmaları ve
içerik analizi gibi yöntemler de kalitatif teknikler arasında yer almaktadır. Ancak burada odak
grup görüşmesi, derinlemesine görüşmeler ve projektif teknikler ayrıntılı olarak incelenmekte
olup diğer teknikler öz bir biçimde ifade edilmektedir.
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5.1. Odak Grup Görüşmeleri
Nitel araştırmaların doğrudan bir yöntemi olan odak grup görüşmesi, uzman bir kişinin
başkanlığında, önceden hazırlanmış belirli bir konuyu tartıştığı resmî olmayan toplantıdır
(Nakip, 2005: 58). Bir başka ifadeyle odak grup görüşmesi, bir moderatör yönetiminde, küçük
bir katılımcı grubunun belirli bir konu üzerinde odaklaştığı ve serbestçe tartıştığı bir kalitatif
araştırma tekniğidir (Gegez, 2007: 52). Bu tür toplantılar düzenlemek fikir üretme,
tüketicilerin düşüncelerine yaklaşma, tüketicilerin ihtiyaçlarını, güdülerini ve tutumlarını
belirleme ve nicel araştırma bulgularını anlama amaçlarına hizmet edebilmektedir (Nakip,
2005: 59). Ancak odak grup görüşmesinin temel amacı öz olarak başka teknikler kullanılarak
ortaya çıkması mümkün olmayan tutumların, hislerin, inançların, deneyimlerin ve tepkilerin
tespit edilmesidir. Etkileşimle birlikte grup içerisindeki katılımcılar birbirlerinin düşüncelerini
soru sorarak öğrenme, anladıklarını tekrar düşünme gibi olanaklar elde ederler. Dolayısıyla
grup içerisindeki bireyler birbirlerinden etkilenerek -zaman zaman da olsa- paylaşılmış, ortak
anlamlara ulaşabilirler (Ekiz, 2013: 65-66).
Odak grup görüşmelerine dair dikkat edilmesi gereken bazı metodolojik faktörler
bulunmaktadır. Bunlar, katılımcı sayısı ve profili, moderatör ile görüşme süresi ve yönetimi
olarak ifade edilebilir.
1) Katılımcı Sayısı ve Profili: Odak grup görüşmelerinde katılımcı sayısı ve
katılımcıların profili, literatürde farklı biçimlerde ele alınan ancak görüşmenin
başarısına doğrudan etki ettiği için önemine vurgu yapılan hususların başında
gelmektedir (Bruseberg ve McDonagh, 2003; Gegez, 2010; Kurtuluş, 2010). Altı
ile on iki arası katılımcı sayısı genelde kabul görse de odak grup görüşmeleri tam
odak grup (full focus group) ve mini odak grup (mini focus group) olmak üzere
katılımcı sayısına bağlı olarak ikiye ayrılmaktadır. Tam odak grup görüşmelerinde
genel kanı, katılımcı sayısının on olması yönündeyken mini görüşmelerde dört ile
altı ideal olarak kabul edilmektedir (Greenbaum, 1998). Ayrıca katılımcı sayısının
az tutulması -mini odak grup gibi- özellikle hassas konu başlıklarını tartışmak
açısından yararlıdır (Daymon ve Holloway, 2011: 247).
Odak grup görüşmelerindeki katılımcı profilinin homojenitesi ise görüşmenin
başarısındaki bir başka önemli konudur. Katılımcı profilinin homojen olması ile
düşüncelerin bir fikir tartışmasına dönüşmeden özgür bir biçimde ifade edilmesi
sağlanabilmektedir (Kurtuluş, 2010). Ancak özellikle hassas konuların tartışılacağı
odak grup görüşmelerinde, katılımcıların birbirine çok benzer nitelikte olmamaları
önerilmektedir (Bruseberg ve McDonagh, 2003: 26). Bir başka ifade ile katılımcı
profilinde fikir alışverişi oluşturacak kadar benzerlik fakat yeni fikirleri ortaya
çıkartacak kadar farklılık bulunmasının daha yararlı olduğu savunulmaktadır
(Bruseberg ve McDonagh, 2003; Daymon ve Holloway, 2011).
2) Moderatör: Odak grup görüşmesinin yürütülmesinde moderatör, katılımcı sayısı
ve profili gibi önemli bir konudur. Moderatörün empati kurma, uyum sağlama, yeni
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fikir ve görüşlere açık olma gibi kişilik özelliklerinin yanı sıra tartışılan konuya ve
araştırma metodolojisine hâkimiyet, grup dinamiğini idare etme becerisi gibi
donanımlara da sahip olması gereklidir (Kolb, 2008: 140-141). Bu özelliklere ek
olarak moderatörün hazırlıklı, diplomatik ve sabırlı olması ile görüşülen konudan
uzaklaşılmadan (Gegez, 2010: 50) görüşmeyi devam ettirebilmesi de arzu edilen
diğer özellikler arasında sayılabilmektedir.
3) Görüşme Süresi ve Yönetimi: Odak grup görüşmelerinin 1,5-2 saat (Kurtuluş,
2010: 44) veya 1-3 saat arasında (Gegez, 2007: 53) değişkenlik gösterdiği
söylenebilir. Ancak sürenin belirlenmesinde önemli olan, konunun bütünüyle
tartışılacağı kadar uzun fakat katılımcıları sıkmayacak kadar kısa olmasıdır (Gegez,
2007: 53). Odak grup görüşmelerinin yönetiminde ortam ve kayıt imkânları da göz
önünde bulundurulması gereken diğer önemli konulardır. Buna göre odak grup
görüşmesinin yapıldığı oda rahat, sıcak ve informal bir atmosfere sahip olmalıdır.
Odada veya masada oturma düzeni herkesin birbirini rahatça görebileceği dairesel
bir tarzda olmalıdır. Bu şekilde bazı katılımcıların masa başında oturmaları
engellenerek her katılımcının eşit olduğu vurgulanabilir. Arka taraftan odak grup
odasının izlenebildiği tek yönlü aynaların mevcut olduğu odak grup odaları fazlaca
bulunmamakla beraber böylesi bir gözlem bazı duygusal reaksiyonların anında
görülmesini sağlayabilmektedir. Daha sonradan izlenmek üzere her oturumun
görsel ve/veya işitsel olarak kaydedilmesi uygun olur (Gegez, 2007: 54).
Yukarıda öz olarak verilen odak grup görüşmesi metodolojisi dâhilinde bir odak grup
görüşmesi esnasında yapılması gerekenler şu şekilde ifade edilebilir (Bal,2013: 108):
1) Görüşme başlamadan önce moderatör ve yardımcısı kendilerini gruba tanıtmalıdır.
2) Tüm katılımcıların gelişi tamamlandığında moderatör odak grup görüşmesinin
amacını açıklamalıdır.
3) Moderatör, görüşmenin yaklaşık olarak ne kadar süreceği ile ilgili bilgi vermelidir.
4) Moderatör, görüşmede kullanılacak format ya da izlenecek yol hakkında bilgi
vermelidir.
5) Görüşmenin ana konusuna geçilmeden önce konuya ısınmayı sağlayacak herhangi
bir soru ya da açıklama ile başlanmalıdır. Ancak bu soru ya da açıklama, doğrudan
görüşmenin konusu ile ilgili olmamalı, sadece konuya hazırlayıcı nitelikte olmalı ve
daha önceden hazırlanmalıdır.
6) Soru sayısı ne fazla ne de az olmalıdır, nitelikli 4-5 soru tartışmayı yönlendirmeyi
sağlayabilir.
7) Raportör, mümkün olduğunca kısa notlar alabilmek için kendine göre bir sistematik
geliştirmelidir. Örneğin her sorunun ilk bir ya da iki kelimesini yazmalıdır. Not
alırken sürecin kolay olması için katılımcılara kod vermek, söylenenlerin ana fikrini
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verecek anahtar kelimeleri kullanmak bu süreci kolaylaştırabilir. Eğer video kaydı
yapılmıyorsa raportör katılımcıların görüşme sırasındaki duygu ifadelerine ilişkin
gözlemlerini de (örneğin kızgın, neşeli, gergin gibi) not etmelidir.
8) Görüşme sürecinde eksik kalan bir yer olursa yardımcısı moderatörün dikkatini
çekmelidir.
9) Odak grup görüşme verileri ses kayıt cihazından çözümlenir ve metin hâline
getirilir. Söz konusu metin üzerinden değerlendirme yapılır. Görüşme esnasında
alınan notlar da değerlendirmeye katılır.
10) Bu süreçte tartışma sorusunun (probleminin) ne ölçüde ve nasıl yorumlandığı,
üzerinde fikir birliği olan ve olmayan konuların neler olduğu belirlenir.
Grup dinamiğinden faydalanma temeline dayanan odak grup görüşmeleri, yukarıda
sözü edilen özellikler dâhilinde profesyonel bir moderatörün yönetiminde kayıt altına
alınması gereken bir süreç olarak özetlenebilir. Bu bağlamda odak grup görüşmesinin
avantajları ve dezavantajlarının neler olduğunun ifade edilmesi yararlıdır.
Odak grup görüşmesinin avantajları aşağıdaki gibidir (Gegez, 2007: 56):
 Araştırmacıların katılımcı grubun el hareketlerini, mimiklerini, ses tonundaki
değişimleri vb. gözlemleyebilme şansları vardır. Odak grup görüşmelerinde
cevaplayıcıların söyledikleri kadar bunları nasıl söyledikleri de önemlidir.
 Odak gruplar esnek bir yapıya sahiptir. Araştırmacının isteği doğrultusunda veya
tartışmanın yeni noktaları gündeme getirmesi durumunda konu istenen yöne
odaklandırılabilir.
 Odak grupların moderatörlerce kontrol edilebilme imkânı yüksektir. İpler büyük
ölçüde araştırmacının elindedir. Ancak moderatör bu avantajı dikkatlice
kullanmalıdır.
 Grup etkileşimi katılımcıların yeni fikirler geliştirmelerine, birbirlerini konuşmaya
teşvik etmelerine neden olur. Bazen tek bir kişinin yorumu bile önemli ipuçları
verebilir.
 Samimi ortam, katılımcıların dürüst ve açık konuşmasını teşvik eder.
 Odak gruplarla bilgi çok hızlı bir şekilde toplanabilme şansına sahiptir.
Odak grup görüşmesinin dezavantajları ise şu şekilde ifade edilebilir (Yıldırım ve
Şimşek, 2006: 163; Gegez, 2007: 57):
 Odak grup görüşmelerinin en büyük artılarından biri olan grup süreci aynı zamanda
yöntemin en zayıf tarafıdır. Katılımcılar arasında statü ve güç farkı varsa ve bu
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insanlar aynı iş veya yaşam ortamını paylaşıyorlarsa konu ve sorular hakkında
herkes aynı ölçüde katkıda bulunamayacaktır.
 Duyarlı konuların odak grup görüşmeleri yoluyla ne derece etkili çalışabileceği
konusunda çelişkili görüşler vardır. Odak grup görüşmelerinde katılımcılar
birbirlerini görebilecekleri için gizlilik ortadan kalkar. Cinsellik, politik görüş, dinî
eğilimler ve benzeri hassas konularda odak grup görüşmelerinin uygun bir yöntem
olmayabileceği ilk akla gelen tepkidir.
 Odak grup görüşmelerinin en önemli dezavantajı bilimsel geçerlilik açısından zayıf
olmasından kaynaklanır. Sonuçlar geçerli olabilir ancak bu sonuçların bilimsel
olarak geçerli olduğu anlamına gelmez. Bunun temel nedenlerinin başında odak
grup çalışmalarının çok küçük bir örnek kitle içerdiği ve sonuçların bütün ana
kitleye mal edilemeyeceği gerçeği gelir.
 Sonuçlarda sapma olasılığı yüksektir. Moderatörün performansı veya katılımcıların
birbirlerini etkileme olasılığı sapmaların temel kaynağıdır. Ayrıca sonuçların
analizi ve yorumlanması aşamasında da subjektif yargılar devreye girebilir.
 6-12 kişilik katılımcı grubundan bir ya da birkaç kişinin oturum esnasında lider
rolüne bürünmesi, diğer katılımcılara kıyasla daha baskın bir tavır sergilemesi
özellikle moderatörün deneyimli olmadığı durumlarda sakınca yaratır.
 Kişi başına maliyet çok yüksektir. Oda kirası, audio, video cihazlarının kirası vb.
masraflar 10 kişilik bir odak gruba bölündüğünde kişi başına çok yüksek bir
maliyet çıkar.
Odak grup görüşmelerinin avantajları ve dezavantajları bir arada düşünüldüğünde
görüşme süreci ve bu sürecin yönetilmesinin odak grup görüşmelerindeki başarının kilit
noktası olduğu söylenebilir. Bu bağlamda araştırmacının odak grup görüşmesi sürecine ve
araştırılmak istenen konuya hâkimiyetinin odak grup görüşmesi bulgularının geçerliliğindeki
rolüne dikkat edilmesi gerekmektedir.

5.2. Derinlemesine Görüşme (Mülakat)
Derinlemesine mülakat (görüşme), belirli bir konuda bireylerle detaylı bir şekilde
birebir görüşmeler yapılması durumunda ortaya çıkar. Odak grup görüşmeleriyle
karşılaştığında birebir görüşmenin en önemli avantajı görüşülen kişinin grup baskısına veya
grup etkisine maruz kalmamasıdır (Gegez, 2007: 58). Bu bağlamda derinlemesine görüşme,
çoğu zaman yapısal olmayan, doğrudan ve yüz yüze yapılan, tek katılımcılı bir araştırma
tekniği olarak ifade edilebilir. Amaç, katılımcı ile görüşmeler yapılırken belirli bir başlığa ait
alışkanlıkları, inançları, tutum ve duyguları açığa çıkarmak, konuyla ilgili uzman görüşüne
yer vermek, sektörü, konuyu derinlemesine anlamaktır (Kurtuluş, 2010: 45).
İlk bakışta görüşme, kolay bir veri toplama yöntemi gibi görünebilir ve sadece
konuşma, dinleme gibi herkes tarafından kullanılan temel becerileri gerektirdiği düşünülür.
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Ancak görüşme beceri, duyarlık, yoğunlaşma, bireyler arası anlayış, öngörü, zihinsel
uyanıklık ve disiplin gibi pek çok boyutu kapsaması açılarından hem sanat hem de bilimdir.
Bu yönüyle görüşme, bireylerin zaman zaman birbirini duymadığı, mesajların yanlış alındığı
ve çok az derinliğin bulunduğu sıradan bir konuşmadan çok farklıdır. Nitelikli bir görüşmede
günlük etkileşim ve iletişim sürecinde oluşan hatalar (dinleme eksikliği, önyargılar gibi)
yapılmaz (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 119). Bu bağlamda görüşme ile konuşmanın farkları şu
şekilde ifade edilebilir (Özgüven, 1998:110’dan akt. Kıncal, 2013: 159):
1) Görüşmede bilinçli olarak saptanmış bir amaç vardır.
2) Belli bir amacı olduğu için görüşmenin kapsamı bu amaca yönelik bir plan ve
düzen içinde yürütülür.
3) Amacın gerçekleştirilebilmesi için görüşmeye taraf olan kişilerden biri olan
görüşmeci etkileşimi planlama, düzenleme sorumluluğunu üzerine alır.
4) Görüşme sürecinde belli bir amaç için iki kişinin bir araya gelmesi söz konusu
olduğundan görüşmeler çoğunlukla rasgele değil belli bir zamanda, yerde ve sınırlı
bir süre için düzenlenir.
Görüşmenin konu genişliğine bağlı olmakla beraber 30 dakika ile 2 saat arasında
değişen sürelerde gerçekleşebilir. Sürenin fazla uzatılması, görüşülen kişinin zamanının
uygun olmasına dikkat edilmesi, katılımcının sorulara aynı dikkat ve özenle cevap vermesi
sağlanmalıdır. Başlangıçta araştırmacının katılımcıya araştırma konusu hakkında kısa bir bilgi
vermesi faydalı olur. Görüşme esnasında katılımcının kendisini rahatça ifade etmesine olanak
tanınmalı ancak ana başlıktan uzağa gidilmesine engel olunmalıdır (Kurtuluş, 2010: 46).
Derinlemesine görüşmenin yönetiminde basamaklı yöntem (laddering), saklıyı sorgulama
yöntemi (hidden issue questioning) ve simgesel yöntem (symbolic method) olmak üzere üç
yöntemden istifade edilebilir.
Basamaklı yöntemde görüşmeye ürünün özelliklerinden söz edilerek başlanır ve
görüşme sonradan cevaplayıcının karakteristikleri üzerinde yoğunlaştırılır. Bu yöntemle
tüketicilerin ürünlere atfettikleri anlamlar keşfedilebilir. Mesela cep telefonlarının teknik
özelliklerinden söze başlayarak tüketicilerin karakteristiklerine uzanılır. Saklıyı sorgulama
yönteminde tüketicinin sosyal değerleri üzerinde durmaktansa tüketicinin kişiliği ile ilgili
olabilecek hassas noktalar incelenir. Başka bir ifadeyle bu teknikte görüşme, tüketicinin genel
hayat tarzı üzerine değil, derinde olduğu hissedilen kişisel bilgiler üzerine yoğunlaşır. Mesela
gelir düzeyi müsait olduğu hâlde uçağa binmek istemeyenlerin neden uçağa binmek
istemeyişlerinin şuuraltı sebeplerini keşfetmek gibi. Simgesel analiz ise diğer iki yöntemden
farklı olarak nesneleri zıtlarıyla karşılaştırmaya çalışarak simgesel anlamlarını analiz eder.
Mesela tüketicilerin dijital saatlere nasıl bir simgesel anlam verdiklerini keşfetmek için
yelkovanlı saatlerin simgesel anlamlarından başlamak mümkündür (Nakip, 2005: 61).
Derinlemesine
görüşmede soru teknikleri, görüşmenin
amacına
göre
şekillendirilebilmektedir. İlaveten sohbet tarzı görüşme, görüşme formu yaklaşımı ve
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standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tarzı olmak üzere üç tür görüşme yaklaşımından söz
edilebilmektedir. Genellikle araştırmacının gözlem amacıyla doğrudan ortama katıldığı alan
araştırmalarında kullanılan sohbet tarzı görüşmede sorular, etkileşimin doğal akışı içinde
sorulur ve görüşülen birey kendisiyle görüşme yapıldığını bile fark etmeyebilir. Önceden
belirlenmiş sorular yoktur, görüşmenin hangi yöne gideceği kesin hatlarıyla önceden
kestirilemez. Sorular konuşmanın akışı içinde kendiliğinden gelişir (Yıldırım ve Şimşek,
2006: 121).
Görüşme formu yaklaşımı, görüşme sırasında irdelenecek bir sorular veya konular
listesini kapsar. Görüşmeci önceden hazırladığı konu veya alanlara sadık kalarak hem
önceden hazırlanmış soruları sorma hem de bu sorular konusunda daha ayrıntılı bilgi alma
amacıyla ek sorular sorma özgürlüğüne sahiptir. Sorular veya konuların belirli bir öncelik
sırasına konması zorunlu değildir. Görüşme formu, araştırma problemi ile ilgili tüm
boyutların ve soruların kapsamını güvence altına almak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Öte
yandan standartlaştırılmış açık uçlu görüşmede dikkatlice yazılmış ve belirli bir sıraya
konmuş bir dizi sorudan oluşur ve her görüşülen bireye bu sorular aynı tarzda ve sırada
sorulur. Daha önceki iki yaklaşım ile görüşmeciye tanınan esneklik, bu yöntemde epeyce
sınırlanmıştır. Bu yaklaşım, bazı insanlardan daha yoğun ve çok bazı insanlardan ise daha az
sistematik ve yüzeysel bilgi edinilmesine yol açabilecek olan görüşmeci yanlılığını veya
öznelliğini azaltır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 122-123).
Derinlemesine görüşmelerde araştırmacı incelediği konunun niteliği ve araştırmanın
amacına göre esnek ya da katı bir yaklaşımla görüşmeyi sürdürme şansına sahiptir. Bu iki
temel hususa göre araştırmacı görüşmede arzu ettiği soru sorma tekniğini de belirleyebilir. Bu
noktada derinlemesine görüşmenin avantaj ve dezavantajlarını ele almak faydalıdır.
Derinlemesine görüşmenin avantajları şu şekilde ifade edilebilir (Gegez, 2007: 59):
 Duyarlı ve utanılacak konularda cevaplayıcılar, konuyu sadece bir kişiyle tartışmayı
daha rahatlatıcı bulurlar.
 Grup tepkisinden çekinmek gibi bir durum söz konusu olmadığından yanıtlar daha
açık olabilir.
 Grup tartışmalarından daha detaylı ve daha fazla bilgi çıkarıcı bir işleve sahiptir.
 Kişisel mülakatların yönetimi, çok sayıda insanı bir araya getirmenin zor olduğu
grup tartışmasının yönetiminden daha kolaydır. Özellikle üst düzey yöneticiler gibi
aynı anda 8-10 kişilik bir grup oluşturmanın zor olduğu durumlarda odak gruplar
yerine tercih edilen bir yöntemdir.
 Derinlemesine mülakatlarda daha karmaşık ve teknik konular tartışılabilir.
Derinlemesine görüşmenin dezavantajları ise aşağıdaki gibidir (Gegez, 2007: 60;
Yıldırım ve Şimşek, 2006: 127):
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 Katılımcının grup tartışmalarında olduğu gibi başkalarıyla etkileşimi ve fikir
alışverişi ortadan kalkar. Bazen katılımcı kendisini yalnız ve tuzağa düşmüş
hissedebilir.
 Her ne kadar görüşmeye dayalı birçok araştırmada bireyi tanımlayacak bilgilerden
kaçınılırsa da görüşme yönteminde birey veya bireyler tanımlı ve belli olduğu için
bu durum zaman zaman belirli bilgilerin elde edilmesini güçleştirebilir veya verilen
bilgiler doğruyu yansıtmaktan ziyade sosyal olarak kabul edilebilir tarzda
verilebilir.
 Yeterli bilgi toplamak için gerekli sayıda kişiyle görüşmek, görüşmeler birebir
olduğu için zaman ve para açısından maliyetlidir. Bir diğer deyişle görüşmecinin
zamanının önemli bir bölümü; görüşülecek bireyleri saptamak, bunlarla birebir
iletişim kurmak, randevu ayarlamak, görüşme mahalline seyahat etmek, görüşmeyi
gerçekleştirmek ve görüşme notlarını ve kayıtları yazıya geçirmekle harcanır. Diğer
veri toplama yöntemleri ile kıyaslandığında harcanan zamanda önemli farklılıklar
ortaya çıkmaktadır.
 Mülakatı yapan kişilerin görünüş, yaklaşım ve stilleri farklılık gösterebileceği için
cevaplayıcıları farklı etkileme olasılıkları mevcuttur.
 Mülakatı yapan kişi saatlerce oturup aynı konu üzerinde konuşmak durumunda
kaldığı için gün sonuna doğru enerjisi ve isteği azalabilir, konsantrasyonu
bozulabilir.
 Kaydedilen konuşmaların deşifre edilmesi esnasında yanlış yorumlamalar ortaya
çıkabilir.
 Mülakatlar yapısal olmadığı için istatistiksel geçerlilikten yoksundur ve ana kütleyi
temsil etmez.
Diğer kalitatif araştırma türleri gibi derinlemesine görüşmelerde de araştırmacının
objektifliği ve uzmanlığı verilerin sağlıklı bir şekilde toplanması için ön plandadır. Bu sebeple
araştırılan konuda araştırmacının konuya ve yönteme hâkimiyeti ile görüşülen kişiden yansız
bir şekilde veri toplayabilmesi derinlemesine görüşmenin başarısında kilit bir rol
oynamaktadır.

5.3. Projektif (Gösterim)Teknikler
Odak grup ve derinlemesine görüşme, cevaplayıcıya doğrudan yaklaşan birer veri
toplama yöntemleridir ancak tüketici, bazı tutum ve davranışlarını doğrudan ifade etmekten
kaçınabilir. Dolaylı bir veri toplama yolu olarak gösterim (projeksiyon) yöntemleri, yürütülen
araştırmanın temel amacını saklı tutmaya ya da tüketicinin savunma mekanizmasına nüfuz
ederek şuuraltındaki bilgiye dolaylı yoldan ulaşmaya çalışır (Nakip, 2005: 61). Bir diğer
deyişle projektif teknikler, ilgilenen konulara ilişkin katılımcının motivasyonu, inançları,
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tutumları veya hislerini yapısal bir form olmadan ve dolaylı bir şekilde katılımcıdan almaya
yönelik bir tekniktir. Psikoloji biliminden gelen birçok tekniği kullanarak kişilerin çoğu
zaman kendilerinin bile bilmediği ya da ifade edemediği içsel sistemleri çözümlemeyi
amaçlar. Araştırmacının konuyu çok iyi bilmesi ve bu tür araştırmalarda deneyimli olması
araştırma sürecini yönetebilmesi açısından önemlidir (Kurtuluş, 2010: 48). En çok kullanılan
projektif teknikler kelime çağrıştırma, resim yorumlama (tematik algılama), cümle
tamamlama, üçüncü kişi tekniği, rol oynama, karikatürler (cartoons), analoji (sembolik
anoloji) ve gelecek senaryosudur (Gegez, 2007: 61).

5.3.1. Kelime Çağrıştırma (Kelime Çağrışım Testi-Word Association
Technique)
Kelime çağrışım testinde görüşmeci, cevaplayıcıya bir dizi kelimeler söyleyerek
cevaplayıcının aklına ilk gelen eşanlamlı kelimeyi söylemesini bekler. Bir listede yazılı olan
kelimeler görüşmeci tarafından okunur ve cevaplayıcı tarafından üç saniye içinde
cevaplanması beklenir; cevaplanmazsa diğer kelimeye geçilir ve o kelimeyle ilgili
cevaplayıcının duygusal bir anlaşmazlığı olduğu farz edilir. Araştırmalar 50 kelimeden
başlayarak 100 kelimeye kadar cevaplayıcının dikkati dağılmadan cevaplanabileceğini
göstermektedir (Nakip, 2005: 62). Alınan cevaplar incelenirken cevap olarak verilen
kelimelerin sıklığına, bir cevabı vermeden önce cevaplayıcının ne kadar zaman harcadığına,
bir kelimeye makul bir zaman içinde cevap veremeyen cevaplayıcının sayısına, cevaplayıcının
verdiği kelimelerin olumlu veya olumsuz anlamlar içerip içermediğine bakılır (Kurtuluş,
2010: 48).
Örneğin bir üniversitenin hizmet kalitesinin boyutlarının keşfedilmesi için kelime
çağrışım testinden yararlanıldığını varsayalım. Buna göre üç farklı öğrencinin araştırmacının
tespit etmiş olduğu kelimelere vermiş olduğu tepkiler aşağıdaki gibi gösterilebilir:

Araştırmacının
Verdiği Kelime

Öğrenci 1

Öğrenci 2

Öğrenci 3

Yemekhane

Ucuzluk

Kalite

Kirlilik

Kantin

Çeşitlilik

Pahalı

Bayat

Amfi

Kalabalık

Etkileyici

Havasız

Tablo 5.3: Kelime Çağrışım Testi Örnek Bulgu Gösterimi
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5.3.2. Cümle Tamamlama Testi
Cümle tamamlama testinde cevaplayıcılara yarım bırakılmış cümleler verilir ve
cevaplayıcılardan bu cümleleri tamamlamaları istenir. Cevaplayıcıların cümleleri tamamlama
şekli duygularını açığa çıkarır (Gegez, 2007: 62). Örneğin üniversite öğrencilerinin bir cep
telefonu operatörüne karşı tutumlarının keşfedilmesi amacıyla aşağıdaki gibi yarım bırakılmış
cümleler verilebilir:
Arkadaşlarımla telefonda konuşmak…………………
İnterneti mobil olarak kullanmak…………………

5.3.3. Resim Yorumlama/Tematik Algılama Testi
Bu teknikte katılımcıdan gösterilen bir resmi yorumlaması istenir. Görsel olarak
sunulan resim bazı durumlarda açık seçik bir nesne olabilirken bazı durumlarda ise karmaşık
ve yoruma çok açık şekiller olabilir. Karmaşık şekillerin kullanılması uygulamalarının en
bilinen örneği mürekkep testidir. Görülen imajın benzetildiği nesne, o nesneye yüklenen
anlama bağlı olarak kişinin ruh hâli, konuya ilişkin yaklaşımının ve tutumunun durumunun
anlaşılması hedeflenmektedir (Kurtuluş, 2010: 49). Resim yorumlama testlerine aşağıdaki
gibi örnekler verilmesi mümkündür:

Şekil 5.1: Tematik Algılama Testinde Kullanılan Resim Örnekleri
(Kaynak: Gülten Seber, iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/477/file/.../gultenseber.ppt, Erişim Tarihi: 19.06.2014. )

5.3.4. Üçüncü Kişi Tekniği
Özellikle cevaplayıcıların cevaplandırmaktan utanabilecekleri, yabancılarla bu konuyu
tartışmaktan rahatsız hissedebilecekleri veya yalan söyleme olasılıklarının bulunduğu hassas
konularda (uyuşturucu kullanımı, alkol kullanımı, aile içi şiddet vb.) sorular doğrudan
doğruya cevaplayıcıya hitap etmek yerine üçüncü kişiye hitap edebilir. Örneğin cevaplayıcıya
“Sizce bir kişinin lise mezunu olması parasal ideallerine ulaşması için yeterli midir?” gibi bir
soru sorularak aslında cevaplayıcının bu konudaki fikri öğrenmeye çalışılır (Gegez, 2007: 63).
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5.3.5. Rol Oynama
Rol oynama tekniğinde katılımcı, araştırmacının istediği bir rolü üstlenir ve doğaçlama
olarak onunla ilgili bir oyun sergiler. Bu süreçte araştırmacı kişinin sadece sözle ifade ettiği
değil, vücut hareketleri, jest ve mimikler ile ortaya koyduğu değişkenleri de incelemelidir.
Doğaçlama yapılacak konunun sonucunun nasıl bitmesi gerektiğinin katılımcıya
belirtilmemesi, katılımcıyı olumlu veya olumsuz duygu ve düşüncelerini açığa vururken
serbest bırakacaktır (Kurtuluş, 2010: 50).

5.3.6. Analoji/Sembolik Analoji
Analoji ya da sembolik analoji olarak adlandırılan bu teknikte cevaplayıcılara
“Hürriyet Gazetesi’ni düşündüğünüze aklınıza hangi şarkı gelir?” veya “Eğer BMW’yi insan
olarak düşünseydiniz kime benzetirdiniz?” gibi bir sorular sorulur. Burada ilk soruda bir
gazete ile, ikinci soruda ise bir araba markası ile bir insan arasında analoji yaratılmaya
çalışılır. Bazen bu farklı tipolojilere sahip, genç, yaşlı, profesyonel, öğrenci vb. kişilere ait çok
sayıda resim cevaplayıcılara verilerek herhangi bir markayı özdeşleştirdikleri insan
fotoğrafıyla eşleştirmeleri istenebilir (Gegez, 2007: 65).
Projektif teknikler, kolay ve cazip görünmekle beraber yanıltıcı sonuçlar vermemesi
için çeşidinin ve araçlarının seçiminde dikkatli olunması gerekmektedir. Sorular, ustaca ve
test edilerek uzmanlarca hazırlanmalıdır. Gerekirse başka veri toplama yöntemleriyle elde
edilen bilgilerle karşılaştırılmalıdır (Nakip, 2006: 65). Bir başka ifadeyle diğer kalitatif
yöntemlerden daha yoğun bir biçimde uzmanlarca hazırlanan, yönetilen ve sonuçları yine
uzmanlarca irdelenen bir sürece gereksinim bulunmaktadır.

5.4. Gözlem
Gözlem nitel araştırmalarda en yaygın kullanılan veri toplama tekniğidir. Araştırma
nesnesinin (durum, olay, olgu, sosyal grup, kişi vb.) algılanması bakımından gereklidir.
Antropoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, eğitimbilimleri vb. disiplinlerde gözlem tekniğinin
tercih edilmesinin nedeni grup davranışlarını ayrıntılı olarak ve olduğu gibi anlama imkânı
vermesidir. Gözlem tekniği veri toplama aracı olarak diğerlerinden ne daha fazla ne de daha
az bir değere sahiptir. Her teknik en uygun yerde ve zamanda kullanıldığında iyi sonuçlar
verir. Gözlem tekniği bu anlamda değerlendirilmelidir. Bu teknik, doğal ortamda olguya
doğrudan temas etmeyi sağlamış olması, ayrıntılı bilgiye ulaşması, bazen tekrarlanması vb.
bakımlarından avantajlıdır (Bal, 2013: 60). Bir diğer deyişle gözlem, herhangi bir soru
yöneltme söz konusu olmadan insanları, nesneleri ve olayları sistematik bir şekilde
gözleyerek teşhis ve not etme sürecidir (Nakip, 2006: 65). Ancak bu yöntemden istifade
edebilmek için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir (Gegez, 2007: 154):
 Gözlenecek olay, kısa bir zaman aralığında gerçekleşmelidir.
 Gözlenecek olay, kamuya açık bir yerde gerçekleşmelidir.
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 Gözlenecek davranış, gözlenen kişilerin hatırlamakta zorlanacakları olayları
içermelidir.
Gözlem tekniğinin kullanılmasında yukarıdaki koşullar sağlandıktan sonra, gözlemin
nasıl gerçekleştirileceği araştırmacının sorumluluğundadır. Literatürde gözlem türleri farklı
biçimlerde sınıflandırılabilmekle birlikte, burada gözlemin niteliği temel alınarak
gerçekleştirilen sınıflandırmaya yer verilmektedir (Gegez, 2007: 155):
 Doğrudan/dolaylı gözlem
 Açık gözlem/gizli gözlem
 Yapısal gözlem/yapısal olmayan gözlem

5.4.1. Doğrudan ve Dolaylı Gözlem
Doğrudan gözlemde olaylar ve/veya davranışlar direkt olarak gözlenir. Gözlemi yapan
araştırmacılardır, bu süreçte herhangi bir araç kullanılması söz konusu değildir. Araştırılacak
konuya hâkim olma, objektiflik ve gözlemin yapıldığı koşulların iyi ve objektif tanımlanması
bu yöntemle elde edilecek sonuçların yorumlanması için önemlidir (Kurtuluş, 2010: 40).
Dolaylı gözlem ise geçmişteki davranışa ait kayıtlara dayalı veri sağlar (Yükselen, 2003: 90).
Örneğin arkeologlar çeşitli kazılar yaparak geçmişte insanların nasıl yaşadıklarını gözlerler.
Atık bilimcileri, evlerin ve fabrikaların günlük atıklarını gözleyerek çevre kirliliği ile ilgili
veri toplarlar. Eski kayıt ya da arşiv belgelerini inceleyerek de geçmiş zamandaki olaylar
gözlenebilir. Demek ki dolaylı gözlem, daha çok geçmişte meydana gelmiş olayları uygun
yollarla ve dolaylı bir şekilde gözlemektir (Nakip, 2006: 67).

5.4.2. Açık ve Gizli Gözlem
İnsanların gözlemlendiklerini bildikleri durumda açık gözlem söz konusudur. Örneğin
televizyonlarına hangi kanalın seyredildiğini kaydeden bir aletin takılmasına müsaade eden
bir aile açık gözlem çerçevesinde değerlendirilebilir. Öte yandan insanların
gözlemlendiklerinden haberdar olmadıkları durumda gizli gözlem söz konusudur. Örneğin bir
süpermarkette müşteri gibi davranan bir kişi tarafından gözlemlenen kişiler
gözlemlendiklerinin farkında olmazlar (Gegez, 2007: 156-157). Gözlemlenen kişinin
gözlemlendiğinden haberdar olması, doğal davranmama sorununa yol açabilmektedir. Bu
bağlamda gözlemin gizli ya da açık olması kararı araştırma konusunun hassasiyetine göre
belirlenebilir.

5.4.3. Yapısal ve Yapısal Olmayan Gözlem
Yapısal ve yapısal olmayan gözlem araştırmacıya gözlenen fenomene ilişkin
davranışları kaydetmede verilen yetkiyle ilişkilidir. Yapısal gözlemden kastedilen,
gözlemlenecek davranışların standart bir formatta önceden belirlenmesidir. Yapısal gözlem
teknikleri, araştırmacının bir kontrol listesi üzerinde gözlenen kişinin yaptığı veya yapmadığı
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(önceden belirlenmiş) davranışları işaretlemesiyle oluşur. Araştırmacı sadece listede belirtilen
davranışları gözlemlemek durumundadır. Yapısal olmayan gözlemlerde önceden hazırlanmış
bir kontrol listesi veya standart bir form yoktur. Araştırmacı böyle bir formla
sınırlandırılmadığı için her türlü olayı kaydetmekte serbesttir. Yapısal olmayan gözlem,
problemin tam olarak tanımlanamadığı durumlarda tercih edilir (Gegez, 2007: 158-159).
Yapısal ve yapısal olmayan gözlemlerin, araştırma probleminin niteliğine göre
farklılaşabildiğini söylemek mümkündür.
Gözlemin güçlü olduğu yönler aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Yıldırım ve Şimşek,
2006: 173; Gegez, 2007: 170):
 Gözlem, araştırmacıya davranışı doğrudan gözleme olanağı verir. İkinci olarak
gözlem, çalışılan konuyla ilgili bireylerin bütün yönleriyle ve derinlemesine
irdelenmesini olanaklı kılar. Üçüncü olarak araştırmacı, çalışılan konuyla ilgili
bireylerle uzun süre birlikte olduğu için gözlem, araştırmacı ve denekler arasında
daha yakın ve biçimsel olmayan bir ilişkinin ortaya çıkmasına olanak verir.
 Gözlem çalışmasının bir diğer yararı, çalışılan davranışın doğal çevresi içinde
gözlemlenmesidir. Doğal ortamda gerçekleşen davranışlar gerçeği daha yakından
temsil eder ve bu şekilde elde edilen bilgiler sonuçların geçerliliğinin yüksek
olmasına katkıda bulunur.
 Gözlem yapan kişi, deneklerini doğal ortamlarda gözler ve gözlem süresini istediği
kadar uzun tutabilir veya zamana yayabilir.
 Çocuklar gibi sözlü ve yazılı iletişimin zor olduğu gruplardan gözlem yoluyla
rahatça bilgi alınır.
Gözlem yönteminin dezavantajları ise aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Yükselen, 2003:
91; Yıldırım ve Şimşek, 2006: 174; Gegez, 2007: 170):
 Birincil veri türleri içinde yer alan inançlar, bilgi düzeyi, tutumlar vb. türü veriler
gözlem yöntemiyle toplanamamaktadır. İkinci olarak gözlemlenecek davranış kısa
sürede ortaya çıkan, sık tekrar eden özellikleri taşıması hâlinde diğer yöntemlerle
gözlem yöntemi maliyet ve ihtiyaç duyulan veri toplama araçları açısından
karşılaştırılabilsin.
 Gözlemde kontrolün olmaması, sayısallaştırma güçlüğü, örneklemin küçük olması
ve gizliliğin ortadan kalkması gibi sorunlar bulunmaktadır.
 Gözlemcinin yorgunluğu, verinin doğruluğunu olumsuz etkileyebilir.
 Gözlenen bir davranışın süreklilik arz edeceği garanti edilemez. Örneğin
süpermarkette belirli bir marka deterjanı seçen bir tüketicinin bir dahaki sefer yine
aynı deterjanı alacağı söylenemez. Gözlenen durum istisna olabilir.

106

 Gözlemcinin objektif olduğu ve olayları doğru yorumladığı varsayılır ancak bu her
zaman böyle olmayabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kalitatif araştırma teknikleri özellikle keşfedici araştırmalarda yoğun olarak
kullanılmaktadır. Bir fenomeni aydınlatmada ve sayısallaştırmanın mümkün olmadığı
durumlarda kalitatif teknikler yararlıdır. Grup dinamiğinden yararlanılarak veri toplanan odak
grup görüşmeleri, bireyle birebir görüşülmesi ile ayrıntılı bilgi elde edilebilen derinlemesine
görüşmeler, bireylerin ifade etmeye zorlandığı konularda dolaylı bilgi edilmesine imkân veren
projektif teknikler ile sözlü olarak ifade etmek yerine bireyleri doğal ortamlarındaki
hareketleri itibariyle değerlendirmeye imkân veren gözlem, kalitatif teknikler içerisinde öne
çıkan teknikler arasındadır. Her bir tekniğin kullanımında araştırmanın amacı kadar
toplanmak istenen verinin elde edilebilme yolu da araştırmacının düşünmesi gereken
konulardır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi nitel (kalitatif) araştırmanın amaçlarındandır?
a) Derinlemesine betimleme
b) Yorumlama
c) Aktörlerin bakış açısını anlama
d) Hepsi
2) Aşağıdakilerden hangisi kalitatif bir araştırmanın özelliklerindendir?
a) Doğal ortam
b) Araştırma desenlerinde esneklik olmayışı
c) Zengin betimlemelerin yapılamaması
d) Tümdengelimci veri analizi
3) Aşağıdakilerden hangisi bir odak grup görüşmesinde üzerinde düşünülmesi
gereken metodolojik bir faktör değildir?
a) Katılımcı sayısı
b) Katılımcı profili
c) Veri analiz biçimi
d) Moderatör
4) “…….., belirli bir konuda bireylerle detaylı bir şekilde, birebir görüşmeler
yapılması durumunda ortaya çıkar.” ifadesine boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir ?
a) Odak grup görüşmesi
b) Projektif teknikler
c) Derinlemesine görüşme
d) Gözlem
5) Aşağıdakilerden hangisi projektif bir tekniktir?
a) Kelime çağrıştırma
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b) Cümle tamamlama
c) Analoji
d) Hepsi
6) “…yürütülen araştırmanın temel amacını saklı tutmaya ya da tüketicinin savunma
mekanizmasına nüfuz ederek şuuraltındaki bilgiye dolaylı yolda ulaşmaya çalışır.” ifadesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
a) Derinlemesine görüşme
b) Cümle tamamlama
c) Projektif teknikler
d) Psikanalitik deney
7) Gözlemlenecek davranışların standart bir formatta önceden belirlendiği gözlem
türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Açık gözlem
b) Yapısal gözlem
c) Doğrudan gözlem
d) Yapısal olmayan gözlem
8) Aşağıdakilerden hangisi odak grup görüşmesinin avantajlarından biridir?
a) Esnek yapıya sahiptir.
b) Hızlı bir şekilde bilgi toplanabilir.
c) Grup etkileşimine imkân verir.
d) Hepsi
9) Aşağıdakilerden hangisi bir gözlemin gerçekleştirilebilme koşullarından biri
değildir?
a) Gözlenen olay, kısa bir zamanda gerçekleşmelidir.
b) Gözlenen davranış, hatırlanması zor olayları içermelidir.
c) Gözlenen olay, mutlaka kaydedilmelidir.
d) Gözlenen olay, kamuya açık bir yerde gerçekleşmelidir.
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10) Aşağıdakilerden hangisi derinlemesine görüşmenin avantajlarından biri değildir?
a) Hassas konularda veri toplamaya imkân verir.
b) Grup tartışmalarından daha çok bilgi sağlar.
c) Karmaşık ve teknik konuları tartışmaya imkân verir.
d) Yanıtlar dar kapsamlı olabilir.

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) c, 5) d, 6) c, 7) b, 8) d, 9) c, 10) d.
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6. KANTİTATİF VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ (ANKET)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal bilimlerde oldukça fazla tercih edilen ve kantitatif bir veri toplama
tekniği olan anket yöntemi, türleri ile birlikte öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Her soru cümlesi, anket formunda kullanılabilir.” yargısını tartışınız.
2) “Bir anketin hazırlanmasında araştırmacının amacı ile cevaplayıcının cevap
verebilme potansiyeli dengelenmelidir.” ifadesini düşününüz.
3) “Anket ile toplanan verinin en büyük dezavantajı, toplandığı anda verinin
eskimesidir.” yargısını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kantitatif veri toplama
tekniklerinden anket
yöntemi ele
alınmaktadır.

Anket, anket türleri ve anket
formlarındaki soru biçimleri
hakkındaki temel bilgiler ile
anket hazırlama ve
değerlendirme becerisi
kazandırılacaktır.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Anket yöntemi
 Anket formu
 Yüz yüze anket
 Postayla anket
 Telefonla anket
 Açık ve kapalı uçlu sorular
 İki şıklı sorular
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Giriş
Bilimsel araştırma sürecinde kalitatif tekniklerin yanı sıra kantitatif teknikler de
kullanılabilmektedir. Araştırmacının hangi teknikten yararlanacağı, araştırmanın amacı başta
olmak üzere, araştırma bütçesi gibi çeşitli kısıtlara göre belirlenebildiği hususu önceki
bölümlerde bahsedilmiştir. Bu bölümde ise özellikle sosyal bilimlerde sıkça tercih edilen,
kantatitatif bir yöntem olan anketle veri toplama ve ilgili yöntemlerden söz edilmektedir.
Bölümün son kısmında ise anket formlarında yer verilen soru tipleri öz bir biçimde ele
alınmaktadır.

117

6.1. Anket Türleri
Anket yöntemi temel olarak cevaplayıcılara sözlü veya yazılı olarak soru sorulmasını
ve bu soruların anketör tarafından veya bizzat cevaplayıcı tarafından kaydedilmesini içerir
(Gegez, 2007: 91). Bir başka tanımlama ile önceden belirlenmiş örneklem grubuna
araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan soruları sorarak yapılan bir veri toplama
tekniğine anket denir (Cemaloğlu, 2012: 135). Anket terimi haricinde bu tekniği tanımlamak
için tarama (Ekiz, 2013) ya da sormaca (Aziz,1994) gibi kavramlar bulunmakla birlikte bu
çalışmada literatürde daha sık karşılaşılan anket ifadesi tercih edilmiştir. Bu kavram
farklılığına vurgu yapılmasının nedeni ise okuyucunun başka kaynaklardan yararlandığında
karşılaşacağı olası problemleri ortadan kaldırmaktır.
Yukarıda verilen tanımlardan hareketle anket yönteminin yararları şu şekilde ifade
edilebilir (Nakip, 2005: 80):
 Araştırmanın amacını sorulara dönüştürerek cevaplayıcıya sunar.
 Soruları standartlaştırarak bütün cevaplayıcılar aynı tür soruların yöneltilmesini
sağlar.
 Masa başındaki araştırmalar ile tüketiciler arasında doğru ve gerçek bir bağın
kurulmasını temin eder.
 Anketler, araştırmanın kalıcı kayıtlarıdır. Onlar başka zamanda da kullanılabilir.
 Veri analizlerini kolaylaştırır ve hızlandırır.
 Anket, pazarlama alanındaki varsayımların sayısal temele oturtulmasında en güçlü
araçtır.
Anket yöntemi, farklı türleri ile farklı faydalar üretebilse de genel olarak
düşünüldüğünde anket yönteminin faydaları aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Cemaloğlu, 2012:
136):
1) Anket tekniği ile geniş kitlelere ulaşmak mümkündür.
2) Maliyeti düşüktür.
3) Anket tekniği ile daha geniş bir örneklem grubuna ulaşıldığı için dış geçerlilik
düzeyi yüksektir.
4) Anketler daha objektiftir.
5) Anket sorularının yazılı olması, örnekleme seçilen kişinin soruyu defalarca
okumasına fırsat verir.
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6) Sorular, tüm cevaplayıcılara aynı kaynaktan ulaştırıldığından soruların yanlış ya da
vurgulu okunmasından kaynaklanan hatalar en alt düzeydedir.
7) Cevaplanma oranı, hatırlatma mektubu ya da telefonu ile arttırılabilir.
8) Anketi doldurmak için bir zaman baskısı olmadığından cevaplayıcının dikkatini
toplayabildiği uygun bir zamanda anketi doldurur, bazı bilgileri kontrol ederek
sağlıklı ve doğru bilgileri ankete yazabilir.
Anket yöntemi sağladığı bu temel faydalara karşın genel olarak bazı dezavantajlara da
sahiptir (Ekiz, 2013: 116):
 Elde edilen veriler, açık yorumlama olanaklarından oldukça sınırlıdır çünkü veriler
fazla anlama yol açmadan tek bir yorumlamayı gerektirir. Dolayısıyla
araştırmacının yaratıcılık olanağı ya düşüktür ya da hiç yoktur.
 Araştırılan şeylerin (olgu, olay, nesne vb.) niçin o şekilde olduklarını
incelemektense bunları tanımak (betimlemeye) için veri toplar.
 Eğer yanıtlar araştırmaya katılımcılar tarafından doğru bir biçimde anlaşılmazsa bu
yanlış yanıtlara ve hatalı yorumlamalara neden olur.
 Elde edilen veriler çoğunlukla yüzeyseldir.
 Sorular, basit yanıtları gerektirir. Katılımcılar sadece ankette yer alan tanımlamalar
ya da açıklamalar doğrultusunda yanıt vermek durumundadır.
 Araştırmacı, anketlerin doğru kişiler tarafından doldurulduğuna emin olamaz. Diğer
bir ifadeyle anketin asıl doldurulması gereken kişiden ziyade çeşitli kaygı ve
nedenlerden dolayı başkaları tarafından doldurulma olasılığı vardır.
 Doldurulan anketlerdeki bazı sorulara daha sonra açıklık getirilme olanağı yoktur.
 En belirgin dezavantajlarından biri de anketlerin geri dönme ya da doldurulma
oranının düşük olmasıdır. Bunun için beklenen anket sayısı elde edilemeyebilir ki
bu durum araştırmayı riske eder.
Yukarıda anket yönteminin avantaj ve dezavantajları öz olarak ifade edilmektedir.
Anketle veri toplama yöntemleri farklılaştıkça her bir yöntemin sağladığı fayda ve yararlar da
farklılaşmaktadır. Bu bağlamda anket yöntemleri ile ilgili ilk ayrım anketörün olup olmaması
ile ilgilidir.
Cevaplayıcının herhangi bir anketör yardımı olmaksızın bizzat kendi başına
doldurduğu anketlere cevaplayıcı tarafından doldurulan (self-administered) anketler adı
verilirken cevaplayıcının bir anketörün sorduğu sorulara cevap vermesiyle yapılan ankete ise
yüzyüze anket (personal interviews) adı verilir. Cevaplayıcı tarafından doldurulan anketler
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anketör hatalarını ortadan kaldırır. Özellikle yöneticiler gibi yoğun programları nedeniyle yüz
yüze anket yapma olanağının bulunmadığı meşgul kişilerle ve/veya anket içeriğinin yüz yüze
anket yöntemi kullanıldığında cevapların dürüstlüğünün tehlikeye düşeceği durumlarda tercih
edilen bir yöntemdir. Buna karşılık genellikle yüz yüze anketler, cevaplayıcı tarafından
doldurulan anketlerden daha fazla cevaplanma oranına ulaşırlar. Cevaplayıcı tarafından
anketlerde cevaplayıcıları anketi anında doldurmaya bırakacak anketör olmadığı için
genellikle cevaplayıcılar bu tür anketleri cevaplandırmada daha keyfi davranabilirler (Gegez,
2007:92).
Anketle veri toplanmasında temelde yüz yüze, telefonla ve postayla olmak üzere üç
yöntem bulunmaktadır. Bu nedenle bu üç yöntem ile yöntemlerin sağladığı faydalar ve
dezavantajlar kısaca ele alınmalıdır.

6.1.1. Yüz Yüze Anket
Literatürde kişisel görüşme (Kurtuluş, 2011) ve karşılıklı görüşme (Baş,2001) gibi
isimlerle de anılan yüz yüze anket yönteminde, yukarıda da belirtildiği gibi cevaplayıcı ile
anketör bir araya gelmektedir.
Yüz yüze anket bazı durumlarda veri toplamanın tek aracı olabilir. Örneğin anket çok
uzunsa veya yüksek geri dönme hızı arzu ediliyorsa gerekli olabilir. (Tokol, 1998: 29). Ayrıca
bu yöntemin en önemli getirilerinden birisi, cevaplayıcı ile anketör arasında kurulacak ilişki
ile cevaplayıcıların sorulara doğru cevap vermesi, anlamadığı hususların anketör tarafından
açıklanma imkânının bulunmasıdır (Yükselen, 2003: 82). Yüz yüze anket yönteminin
sağlayacağı avantajlar aşağıdaki gibidir (Baş, 2001: 31):
 Görsel yardımcı malzemeler kullanılarak sorular daha kolay anlaşılır hâle
getirilebilir.
 Cevaplayıcının belli bir ürün hakkındaki görüşleri, ürünü incelemesi ya da
kullanması sağlanarak alınabilir.
 Anketör cevaplayıcının anlamadığı noktaları açıklayabilir.
 Anketin önemi anlatıldığı ve gizlilik konusunda güvence verildiği için cevaplanma
oranı yükseltilebilir.
 Bazı durumlarda cevaplayıcılara ulaşmak diğer yöntemlere göre daha kolaydır.
Örneğin insanların bir film hakkındaki görüşlerini sinema çıkışında almak, onlara
telefonla ulaşmaya çalışmaktan daha kolay olacaktır.
 Telefon anketlerine göre daha uzun görüşme yapma imkânı sağlar.
 Çerçeve oluşturmanın güç ve maliyetli olduğu durumlarda ankete katılacak kişiler
şehir planları kullanılarak tesadüfi olarak belirlenebilir.
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 Araştırmacının soruların cevaplanma süreci üzerindeki kontrolü en üst düzeydedir.
 Diğer yöntemlerin kullanılması hâlinde cevaplayıcının sıkıcı bularak yarım
bırakabileceği, ayrıntılı talimat gerektiren ya da çok sayıda seçenek içeren karmaşık
ve uzun anketler yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak uygulanabilir.
 Soru formları anketörler tarafından doldurulduğundan özellikle posta anketinde
karşılaşılan eksik ya da yarım bırakılmış soru formlarından kaynaklanan sorunlar
yaşanmaz.
 Örneğin -evsiz insanlar gibi- özel gruplardan yüz yüze anket yöntemi dışındaki
yöntemlerle bilgi toplamak mümkün değildir.
Yüz yüze anket yöntemi sayılan üstün yönlerine karşın bazı dezavantajlara da sahiptir
(Tokol, 1998: 29):
 Anketörün ön fikirleri veya hatalı davranışları elde edilecek bilginin kalitesini
etkiler.
 Anketör cevaplayıcı ile görüşme yapmadan görüşmenin güçlüğü ve ödenen
ücretlerin yetersizliği gibi nedenlerle hayali mülakatlar düzenleyebilir.
 Kişisel görüşme çok fazla zaman alır ve çok fazla gidere neden olur.
 Cevaplayıcı yerinde bulunmayabilir veya iş birliğini reddedebilir.
 Fazla anketöre gereksinim duyulması nedeniyle anketörlerin denetimi güçlükler
doğurur.
 Anketör görüşme hatasına neden olabilir.
Yüz yüze anket yöntemi, yürütülme biçimlerine göre dokuza ayrılabilmektedir. Bu
yöntemler kısaca şu şekilde özetlenebilir (Gegez, 2007: 94-101):
1) Kapıdan Kapıya Anket: Kapıdan kapıya anket, anketörün cevaplayıcının evine
gitmesiyle yapılır. Cevaplayıcının kendi evinde ve rahat bir ortamda cevaplama
şansı olmasına karşın özellikle ülkemizde anketörlerin eve davet edilmesine
temkinli yaklaşılması nedeniyle çok tercih edilmemektedir.
2) İş Yerinde Anket: Kapıdan kapıya ankete benzer bir şekilde cevaplayıcının iş
yerinin ziyaret edilmesidir. İlk yöntemden en temel farkı ise daha çok endüstriyel
konularla ilgili bilgi toplanmasıdır. İş yerinde anket yönteminde cevaplayıcılara
firma izninin alınması en önemli problemlerden birisidir.
3) Alışveriş Merkezlerinde Anket: İlk iki yöntemden farklı olarak cevaplayıcıları
ziyaret etmek yerine cevaplayıcıların sık uğrama olasılığı olan alışveriş
merkezlerinde anketlerin uygulandığı bir tekniktir. Cevaplayıcılara ürün gösterme
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ya da denetme imkânını sunmakla beraber cevaplayıcıların alışveriş zamanlarından
ankete zaman ayırmamaları, seçilen alışveriş merkezinin geneli temsil etmeme
şansının yüksek olması, alışveriş merkezinin yoğun olduğu gün ve saatleri tespitin
zorluğu ve ilgili yönetimlerden anket yapma izninin alınması gibi zorlukları vardır.
4) Satın Alma Esnasında/Sonrasında Anket: Bu tür anketin alışveriş merkezindeki
anketten farkı, önceden belirlenmiş bir davranışın (genellikle satın alma davranışı)
potansiyel cevaplayıcı tarafından gerçekleştiğinin gözlemlenmesinin hemen
ardından yapılmasıdır. Örneğin anketör bir alışveriş merkezinde Philips marka
ampulleri satın alan müşterilerle anket yapabilir. Diğer marka ampulleri satın
alanlar ise anketörün hedef kitlesi içerisinde yer almayacaktır. Sadece o andaki
satın alma davranışını tespit edebilen bu yöntem, önceden satın alan veya sonra
satın almaya niyetlenenleri kapsam dışında bırakması ve spesifik ürünlerde
anketörün gözlem süresinin uzaması gibi problemleri taşımaktadır.
5) Elden Bırakılan Anket: Anket formunun cevaplayıcılara elden bırakılması ve
makul bir zaman geçtikten sonra doldurulmuş anket formlarının tekrar elden
alınması veya postayla geri gönderilmesinin istenmesidir. Postayla ankete kıyasla
daha pahalı bir yöntem olmasına rağmen araştırmacının kontrolünü arttırması gibi
bir avantaja sahiptir. Ancak anketin uzun süreler doldurulmaması veya anketin geri
alınması için dönüldüğünde formun eksik doldurulmuş olması gibi sorunlara
sahiptir.
6) Omnibus Anket: Omnibus anketlerde düzenli olarak planlanmış aralıklarla
(haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık vb.) belirli tüketim davranışları veya
alışkanlıkları hakkında tüketicilerle yüz yüze anket yapılır. Süreklilik arz etmesi
yöntemin en önemli özelliğidir.
7) Bilgisayar Destekli Yüz Yüze Anket: Anketör cevaplayıcıyla görüşme esnasında
cevapları doğrudan doğruya bilgisayara girer. Verilerin doğrudan doğruya
bilgisayara girilmesi nedeniyle sonradan veri girişine ihtiyaç duyulmaması
yöntemin en önemli avantajıdır.
8) Bilgisayar Destekli Anket: Bilgisayar destekli yüz yüze anketten farklı olarak bu
yöntemde cevaplayıcı anketi bilgisayar başında kendi kendine yapmaktadır.
Cevaplayıcının belirli bir düzeyde de olsa bilgisayar kullanabilmesi gerektiğinden
hedef kitlenin doğru belirlenmesi oldukça önemlidir.
9) Kiosk Anketi: Ülkemizde pek sık kullanılmayan bu yöntemde cevaplayıcılar
alışveriş merkezleri, bankalar, lokantalar, kongreler gibi yerlerde kiosklardaki
bilgisayarları kullanarak anketleri cevaplarlar. Bu yöntemde cevaplayıcının
kendisinin kiokslara giderek anketi doldurması gerektiğinden araştırmacının örnek
bireyleri belirleme konusundaki kontrolü düşüktür.
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Yüz yüze anket yöntemi, gerçekleştirildiği yer veya kullanılan/desteklenen cihazlara
göre farklı sınıflandırmalara sahip bir yöntemdir. Ancak özellikle anketörün mevcut olduğu
durumlar itibariyle yüksek cevaplanma oranı sağlanmasına ve göreceli olarak daha güvenilir
verilerin toplanmasına imkân vermesi nedenleriyle hâlen en sık tercih edilen yöntemdir.

6.1.2. Telefonla Anket (Telefonla Görüşme)
Verinin hızlı ve düşük bir masrafla toplanmasını sağlayan bir tekniktir. Sorular kısa
olduğunda ve cevaplayıcı cevaplamayı kabul ettiğinde araştırmacı için uygun bir tekniktir
(Yükselen, 2003: 83). Bu yöntemin avantajları şu şekilde ifade edilebilir (Baş, 2001: 29):
 Sonuçlar çok hızlı bir şekilde alınabilir. Bu yöntem kullanılarak yapılan ulusal
anketlerin sonuçları 2-3 gün içerisinde yayınlanabilmektedir.
 Özellikle anketin bir merkezden yapıldığı durumlarda uygulama sırasında ortaya
çıkan problemlerin çözümü son derece kolaydır.
 Yüz yüze ankete göre daha az kaynak gerektirir. Hatta bazı durumlarda (şehirler
arası konuşma yapmanın gerekmediği, anketin kısa olduğu vb.) posta anketlerinden
dahi daha az maliyetli olabilir.
 Anketör soruları cevaplamasını istediği kişileri telefona isteyebilir, insanları tüm
soruları cevaplamaya teşvik edebilir ve diğer insanların soruları cevaplayan kişileri
etkilemesini kısmen de olsa önleyebilir.
 Bu yöntem ile bölgesel anketlerin yanı sıra ulusal ya da uluslararası anketler çok
kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir.
 Cevaplayıcı anketörle karşılıklı gelmediğinden kendini rahat hisseder. Anketörün
cevaplayıcı üzerinde oluşturduğu sosyal baskı, karşılıklı görüşme (yüz yüze)
yöntemine oranla daha alt düzeydedir. Bu nedenle cevaplayıcı toplum tarafından
genel kabul gören seçeneklere yönelmek yerine kendi fikirlerini daha doğru bir
şekilde ortaya koyabilir.
Ancak diğer yöntemlerde olduğu gibi telefonla anketin de bazı dezavantajları
bulunmaktadır (Baş, 2001: 30):
 Cevaplanma oranı yüz yüze görüşmeye göre daha azdır. Özellikle genel konularda
yapılan geniş çaplı telefon anketlerinde cevap vermeme oranı yüksek olmaktadır.
Bununla birlikte daha özel konularda yapılacak bölgesel anketlerde bu durum ciddi
bir problem oluşturmaz. Örneğin bir ilköğretim okulunda velilere eğitim
programlarının etkinliği konusunda yapacağı bir telefon anketinde cevaplanmama
oranının düşük olacağı söylenebilir.
 Gerek posta anketi, gerekse yüz yüze anket yönteminde kullanılan görsel yardımcı
malzemeler bu anket türünde kullanılamaz.
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 Özellikle ulusal anketlerde şehirler arası telefon görüşmeleri önemli bir maliyet
kalemidir. Bununla birlikte personel maliyetleri yüz yüze görüşmeye göre daha
azdır.
 Anketör cevaplayıcı üzerinde yüz yüze görüşme yöntemine göre daha az kontrole
sahiptir. Örneğin cevaplayıcı, sıkılması ya da anketin içeriğini beğenmemesi
durumunda telefonu kapatarak görüşmeyi yarıda bırakabilir.
 Telefonu olmayan insanlar otomatikman tüm telefon anketlerinin kapsamı
dışındadır. Ayrıca telefon rehberlerinin güncel olmaması ve bazı evlerde birden
fazla telefon bulunması kapsam hatasına yol açan diğer faktörlerdir.
 Anketörün ses tonu ve yaptığı vurgular, kişileri belli cevap seçeneklerine
yönlendirebilir.
 Çalışan kadınların sayısındaki artış nedeniyle gündüzleri evlerde kimsenin
bulunmaması telefon anketlerinin 18.00-21.00 saatleri arasında yapılmasına yol
açmaktadır. Bu saatlerde aile fertleri yemekte olmaları ya da çok sevdikleri bir TV
programı izlemeleri nedeniyle cevaplanma oranı düşmektedir.
Sözü edilen avantaj ve dezavantajları ile beraber telefonla anket yöntemi yoğun bir
şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntem telefonla, sesli postayla, faksla ve bilgisayara destekli
olmak üzere dört ana başlığa sahiptir (Gegez, 2007: 103 – 106):
1) Telefonla Anket: Anketörün cevaplayıcıya telefonla ulaştığı yöntemdir. Verilerin
hızlı ve düşük bir maliyetle toplanabilmesi, yöntemin en temel özelliğidir.
2) Sesli Postayla Anket: Tıpkı telefonla interaktif bankacılık hizmetlerinde olduğu
gibi bir anketörün önceden kaydedilmiş sesli uyarılarıyla cevaplayıcının telefon
tuşlarına basarak yanıt vermesini içerir. Burada herhangi bir anketör mevcut
olmayıp önceden kaydedilmiş bir ses kullanılmaktadır. Kaydedilen ses sadece
cevaplayıcıya rehberlik edeceğinden anketör kaynaklı hataları engellemede tercih
edilebilir.
3) Faksla Anket: Bu yöntemde anket formu cevaplayıcıya fakslanır ve
doldurulduktan sonra geri fakslanması istenir. Yürütümü kolay, maliyeti düşük,
cevaplanma oranı yüksek ve cevaplanma zamanı kısa olan bu yöntemin en büyük
dezavantajı, anketi cevaplaması gereken kişinin cevaplayıp cevaplamadığının
bilinmemesidir. Bu yöntem internetin gelişimi ile giderek daha az tercih
edilmektedir.
4) Bilgisayar Destekli Telefon Anketi: Bu yöntemde (CATI-Computer Assisted
Telephone Interview) anket, anketörün önündeki bilgisayarda verilecek cevaplara
uygun olarak kodlanmaya hazır durumdadır. Sorular doğrudan bilgisayara girildiği
için tekrar kodlama işlemine gerek duyulmaz. Araştırmanın herhangi bir
aşamasında ara sonuçlara ulaşabilme imkânı vardır. Bu yöntemin bir diğer avantajı,
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kötü tasarlanmış soruların düzeltilmesi veya araştırma başladıktan sonra son
dakikada birkaç yeni soru eklenmesi şansının bunmasıdır.
Telefonla anket, özellikle hızlı veri toplamaya imkân vermesi ve yüz yüze görüşmeden
daha az maliyetli olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak örnek kapsamına dâhil edilecek
bireylere ulaşma zorluğu ve araştırmacının kontrolünün azlığı gibi problemlere sahiptir.

6.1.3. Postayla Anket (Mektup Anketi)
Bu aracın en önemli özelliği, anketörün bulunmamasıdır. Burada posta ile gönderilen
anket formları cevaplayıcı tarafından cevaplandırılıp gönderene iade edilir. Cevaplayıcı
soruları cevaplamanın yanı sıra cevapları kaydetmek ve soru formunu iade etmek görevini
yerine getirmek için cevaplayıcının teşvik edilmesine, soruların cevaplayıcıya ilginç gelecek
kapsam ve şekilde olmasına, kısa ve cevaplayıcının çok zamanını almamasına gerek vardır
(Tokol, 1998: 30). Bu yöntemin avantajları aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Baş, 2001: 28):
 En az miktarda kaynak gerektiren yöntemdir. Diğer anket yöntemlerinden farklı
olarak bu yöntemde eğitimli anketörlere ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca cevaplayıcılara
posta yolu ile ulaşım, uzun telefon görüşmeleri ya da her bir cevaplayıcının tek tek
ziyaret edilmesinden daha az maliyetlidir.
 Yüz yüze görüşme ve telefon anketlerinden farklı olarak araştırmacının ani ve baskı
altında karar verme ya da inisiyatif kullanma ihtiyacı söz konusu değildir.
 Sorular tüm cevaplayıcılara aynı formda ulaştırıldığından soruların ya da vurgulu
okunması gibi uygulamadan kaynaklanan hatalar en alt düzeydedir.
 Örnekleme hatası, diğer yöntemlere göre daha az harcama yapılarak en aza
indirilebilir.
 Gelir düzeyi, eğitim durumu, politik tercih vb. konulara ilişkin bilgiler,
cevaplayıcının anketörden etkilenmesi söz konusu olmadığından posta anketi
yardımıyla daha doğru olarak elde edilebilir.
 Cevaplanma oranının hatırlatma mektupları ve teşviklerle arttırılması mümkündür.
 Soruları cevaplayan kişinin anketörün doğru olarak kabul ettiğini düşündüğü soruya
eğilim göstermesinden kaynaklanan hatalara en az duyarlı yöntemdir.
 Soruların cevaplanması için sıkı bir zaman tahdidi söz konusu değildir. Cevaplayıcı
anketi zihninin başka şeylerle meşgul olmadığı bir zamanda doldurabilir ya da
ihtiyaç duyduğunda kişisel notlarına göz atabilir.
Postayla anket yönteminin sahip olduğu dezavantajlar ise şu şekildedir (Baş, 2001:
29):

125

 Uygulama başladıktan sonra ortaya çıkan problemlerin çözümü mümkün değildir.
Problemin büyüklüğüne bağlı olarak tüm çabalar dahi boşa gidebilir.
 Eğitim düzeyi düşük kitlelere uygulanan anketlerin cevaplanma oranı düşüktür. Bu
tür kişiler görüşlerini daha ziyade sözlü olarak belirtmek eğilimdedir. Ayrıca bu
kişilerin ankete cevap vermemeleri anket konusuna bağlı olarak cevaplanmama
hatasına yol açabilir.
 En uzun zaman alan anket yöntemidir. Anket formlarının gönderilmesi ve
cevapların alınması arasındaki süre ortalama 1,5 ila 2 ay arasında değişir.
 Araştırmacının soruların cevaplanma süreci üzerinde kontrolü yoktur. Araştırmacı
soruların doğru kişi tarafından doldurulup doldurulmadığından ya da soruları
cevaplayan kişinin başkalarının etkisi altında kalıp kalmadığından emin olamaz.
Örneğin anketin başındaki talimatta soruları aile reisinin doldurulması istense de bu
iş ailenin ilkokula yeni başlamış üyesi tarafından yapılabilir.
 Posta anketlerinin eksiksiz doldurulmasını sağlamak oldukça güçtür. Anketi
cevaplamayan kişiler bilinçli olarak bazı soruları okumayabilirler ya da bilinçsiz
olarak bazı soruları atlayabilirler.
 Kapsam hatasına son derece açıktır. Bu anket yönteminde kullanılan adreslerin
hedef kitlenin tümünü içeren listelerden seçilmiş olması ender rastlanan bir
durumdur.
 Cevaplanma oranı en düşük anket yöntemidir. İstenilen cevaplanma oranına
ulaşabilmek için genellikle çok sayıda hatırlatma mektubunun gönderilmesi
gerekmektedir.
Postayla anket yöntemini diğer yöntemlerden ayıran özelliklerden bir tanesi
cevaplanma oranının arttırılması için cevaplayıcıya sunulan teşviklerdir. Teşvikler nakit
ödemeler, ücretsiz hizmet sunumu ya da hediye kuponu olabilir. Söz konusu teşviklerin
belirlenmesi için bazı kriterler mevcuttur (Baş, 2001: 105):
 Ekonomi: Yüzlerce hatta binlerce insan ankete katıldığında teşviklerin maliyeti
çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için cevaplayıcının
hoşuna gidecek fakat pahalı olmayan bir teşvikin kullanımı amaçlanmalıdır.
 Tarafsızlık: Teşvikler anket sorularına verecek cevapları etkilemeyecek nitelikte
olmalıdır. Belli bir konu ya da sponsorla ilgili teşvikler, insanların yanlı cevap
vermelerine yol açabilir. Örneğin belli bir gazete hakkında yapılan anketten sonra
aynı gazetenin teşvik olarak verilecek olması, cevaplayıcıları iyi şeyler söylemeye
yöneltebilir.
 Orijinallik: Cevaplayıcıya farklı şekillerde elde edemeyecekleri (mağazalarda
satılmayan) hediyeler onlar için daha çekici ve kıymetlidir. Bu tür hediyeler ucuz
126

olmalarına rağmen farklı bir yol ya da kaynaktan satın alınamayacağından dolayı
cevaplayıcılar tarafından değerli olarak algılanır.
 Değer: Cevaplayıcıya bir şükran ifadesi olarak verilen teşvikin anketin önem ve
ciddiyetini zedelememesi için yeterli bir değere sahip olması gerekir. Çok basit bir
hediyenin verilmesi cevaplayıcının iyi niyet ve iş birliği hislerini azaltabilir.
 Bireysellik: Bireysel hediyeler pahalı olmamalarına rağmen son derece etkin
teşviklerdir. Eğer hediye bireyin ismi, konumu ya da bilinen bir özelliği ile
ilişkilendirilebilirse daha büyük etkiye sahip olur.
Postayla anket, bir kerelik postayla anket, posta panelleri, postayla gönderilen
bilgisayar disketleri ve elektronik postayla anket olmak üzere dört şekilde gerçekleştirilebilir
(Gegez, 2007: 112-114):
1) Bir Kerelik Postayla Anket: Belirli bir konuda bir kerelik bilgiye ihtiyaç
duyulduğunda kullanılabilir. Teşvikler yardımıyla geri dönüş oranı (cevaplanma
oranı) arttırılabilir.
2) Posta Panelleri: Posta panelleri bir kerelik postayla anketin aksine aynı
cevaplayıcıdan periyodik olarak postayla bilgi alınmasıdır. Her bir posta farklı bir
konuda olabilir ve farklı sorular içerir. Panel üyeleri demografik özellikleri de göz
önüne alınarak araştırma amaçlarına uygun olarak seçilir.
3) Postayla Gönderilen Bilgisayar Disketleri: Bazen araştırmacılar, cevaplayıcıların
kendi bilgisayarlarında çalıştırabilecekleri anket sorularını içeren bilgisayar
disketleri yollayabilirler. Cevaplayıcılar anketi tamamladıktan sonra disketi
postayla geri gönderebilirler. Bu yöntemin en önemli dezavantajı, cevaplayıcıların
bilgisayara ve bilgisayar bilgisine sahip olmaları gerekliliğidir.
4) Elektronik Postayla Anket: Bu yöntemde anket soruları cevaplayıcılara elektronik
postayla yollanır. Cevaplayıcılar anketi tamamladıktan sonra elektronik postayı geri
gönderirler. Bazen de cevaplayıcı gönderilen elektronik postayla belirtilen bir web
sitesinde anketi doldurmaya davet edilebilir. Herkesin bilgisayara ve/veya
elektronik posta adresine sahip olmaması bu yöntemin en önemli dezavantajıdır.
Yüz yüze, telefonla ya da posta yolu ile anket yöntemlerinin her biri, teknolojinin
gelişimi ile beraber daha farklı tekniklerle kullanılabilmektedir. Örneğin telgraf, garanti
kartları veya satış anında belgelere ek olarak verilen formlar (Yükselen, 2003: 84) gibi
yöntemlerden de söz edilebilir. Ancak günümüzde özellikle internet aracılığı ile bilgi
toplamadan da giderek daha çok yararlanılmaktadır. Elektronik posta bu yöntemlerden sadece
birisi olup veriler anket toplamaya özgü internet siteleri aracılığı ile de toplanabilmektedir.
İnternet aracılığı ile bilgi toplamanın başlıca faydaları, hızlı ve ucuz veri toplamaya
olanak vermesi, çok geniş coğrafyadaki kişilere ulaşılmasına olanak tanıması, toplanan
verileri veri tabanı hâline getirerek araştırmacının işini kolaylaştırmasıdır. Bu yöntemin
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sakıncaları, genel olarak eğitim ve gelir grubu yüksek internet bağlantısı ve becerisi olan bir
hedef kitleye ulaşılabilmesi, cevaplayıcının kimliğinin ve verilerinin doğruluğunun kontrol
edilememesidir (Kurtuluş, 2010: 33).
Yukarıda sözü edilen anket yöntemleri, Tablo 6.1.’de de görülebileceği üzere çeşitli
kriterlere göre kıyaslanabilir:
Kriter

Mektupla

Telefonla

Yüz Yüze

Anket

Anket

Anket

1) Anket formunda karmaşıklığı giderme gücü

Zayıf

İyi

Çok iyi

2) Çok miktarda veri toplama

İyi

Orta

Çok iyi

3) Toplanan verilerin doğruluğu

İyi

Orta

Çok iyi

4) Örneğin denetim derecesi

Orta

Orta

Orta

5) Anketin tamamlanması için gereken zaman

Çok fazla

Çok az

Orta

6) Cevap verme oranı

Orta

Orta

Orta

7) Maliyet

Yüksek

Yüksek

Çok yüksek

Tablo 6.1: Anket Türlerinin Karşılaştırılması
(Kaynak: Tokol, 1998: 31)
Tablo 6.1’de de görüldüğü üzere araştırmacı hangi anket yönteminden yararlanacağını
belirlerken çeşitli kriterlerden yararlanabilir. Bu noktada araştırmacı eğer kısa zamanda veri
toplamak istemekteyse telefonla anketi tercih etmeli iken toplanan verinin doğruluğunun
olabilecek en üst seviyede olmasını istiyorsa yüz yüze ankete yönelmelidir. Ancak dikkat
edilmesi gereken husus, hangi yöntem seçilirse seçilsin maliyetin yüksek olduğudur. Bir diğer
ifade ile araştırmacının veri toplaması maliyetli bir iştir.
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6.2. Anket Formlarında Kullanılabilecek Soru Türleri ve Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
Bir veri toplama tekniği olarak anket formları, uygulamada oldukça sık
kullanılmaktadır. Ancak bir anket formunun oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken
noktalar bulunmaktadır. Anketler, söz konusu noktalara dikkat edilerek hazırlanmalı,
gelişigüzel ya da özensiz bir biçimde tasarlanmamalıdır. Bu bağlamda bir anket formu
hazırlanırken aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır (Tokol, 1998: 32-34; Gegez,
2007: 224-226):
 Sorular tam ve açık olmalıdır. Eksik olmamalıdır. “Dün gece televizyondaki reklam
kuşağını izlediniz mi?” şeklindeki soru tam değildir çünkü dün gece televizyonda
birden fazla reklam kuşağı olabilir. Sorularda kullanılan kelimelerin sadece bir
anlamı olmalı ve bu anlam herkesçe bilinmelidir.
 Anket formunda yer alan ilk soruların dikkat çekici ve cevaplayıcının kalan soruları
da cevaplamasını teşvik edici olması, sıkıcı olmaması sağlanmalıdır. Eğer başlangıç
soruları ilginç, kolay kavranır ve kolay cevap verilebilir türdense anket boyunca
cevaplayıcının katılım ve yardımı sağlanabilir. Genellikle yaş, gelir gibi sorular
sona bırakılmalıdır.
 Sorular mantıksal bir akış izlemelidir. Aynı konu üzerinde yoğunlaşan sorular bir
arada bulunmalıdır.
 Yaş, gelir gibi kişisel sorular doğrudan sorulmak yerine gruplandırılarak
sorulmalıdır.
 Anket, istenen verileri toplamaya yarayacak kadar uzun, cevaplayıcıları sıkmayacak
kadar kısa olmalıdır.
 Araştırma amaçlarına ilişkin sorular genellikle anket formunun ortalarına
yerleştirilmeli, cevaplanması zor sorular ve demografik sorular anket formunun son
taraflarında yer almalıdır.
 Cevaplayıcının hatırlamayacağı detayları sormaktan kaçınılmalıdır.
 Anket çalışmasına başlamadan önce olası hataları ortaya çıkaracak bir pilot çalışma
yapılmalıdır.
 Sorular cevaplayıcıyı şartlandırmamalıdır. Cevaplayıcının şartlanma durumu, eğer
soru cevaplayıcıyı bir alternatifin seçilmesi gerektiği yönünde bir yargıya itiyorsa
vardır. Örneğin “Arçelik buzdolabınız var mı?” şeklindeki bir soru cevaplayıcıyı ya
evet ya da hayır alternatifinin seçilmesinin beklendiği yönünde bir kanıya
ulaşmasına yol açar. Şartlandırmanın yok edilmesi için soru “Hangi marka
buzdolabınız var?” şeklinde sorulmalıdır.
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Yukarıda sözü edilen ilkeler birlikte düşünüldüğünde anket formlarının cevaplayıcıyı
cevap vermeye teşvik edecek, anlaşılır, yansız ve kolay nitelikte sorulara sahip olması
gerektiği vurgulanabilir. Dikkat edilirse soru formunun hazırlanması, araştırmacının aklına
geleni soruya dönüştürmesi değil, araştırmacının sorularının cevaplanabilir niteliğe belirli
ilkelere göre büründürülmesidir. Bu bağlamda araştırmacılar anket formlarında farklı soru
türlerinden yararlanabilmektedirler. Literatürde soru tipleri farklı şekillerde sınıflandırılabilse
de burada en temel ayrım olan yapısal olmayan (açık uçlu) ve yapısal (kapalı uçlu)
sınıflandırması esas kabul edilmektedir. Bu türlere ilaveten iki şıklı, çoktan seçmeli ya da
sıralamalı sorular da bulunmaktadır. Bu soru türleri burada öz bir biçimde tanıtılmakta,
çalışmanın ilerleyen bölümlerindeki ölçme ve ölçekleme kısmında daha geniş bir biçimde ele
alınmaktadır.

6.2.1. Kapalı Uçlu Sorular
Bu çeşit sorulara seçmeli soru da denilmektedir. Kapalı uçlu sorularda cevaplar çeşitli
derecelere göre gruplandırılmıştır. Bu sorular, cevapları önceden belirlenerek çeşitli
seçenekler hâlinde sunulmaktadır. Soruların hazırlanması dikkat ve itina gerektirmektedir. Bu
şekilde hem sağlıklı ve geçerli veri toplama imkânı sağlanır hem de değerlendirme safhasında
karşılaşılabilecek problemler en aza indirilir (Baloğlu, 1997: 75).
Kapalı uçlu(yapısal) sorularda üç unsura dikkat edilmesi gerekmektedir (Kurtuluş,
2010: 88):
 Cevaplama Sırası: Sıralama, cevaplayıcının tercihini etkileyebilir. Bu yüzden
seçeneklerin sırasının değiştirilmesi gerekir.
 Cevap Seçeneklerinin İçeriği: Cevap seçenekleri kapsamlı ve birbiriyle
çakışmayacak şekilde düzenlenmelidir. Olası tüm cevapları kapsamalıdır ve
cevaplar örtüşmemelidir.
 Cevap Seçeneklerinin Sayısı: Cevap seçeneklerinin sayısı cevaplayıcının kafasını
karıştıracağından ötürü pilot çalışma ile olası ana cevap seçenekleri belirlenerek
optimum seçenek sayısına ulaşılmalıdır. “Diğer” seçeneği kullanılarak katkı
sağlanabilir.
Kapalı uçlu yapısal sorular iki şıklı, çoktan seçmeli ve sıralamalı olarak üçe
ayrılmaktadır (Gegez, 2007: 227-229):

6.2.2. İki Şıklı Sorular
Genellikle evet, hayır şeklinde rastlanılan iki şıklı soruların cevaplanması kolaydır.
Örnek:
Son bir ay içinde yeni bir DVD aldınız mı? ( ) Evet

( ) Hayır

130

İki şıklı soruların cevaplanması kolaydır ve fazla zaman gerektirmez. Yorumlama
hataları çok azdır. Kodlanmaları ve analizleri kolaydır. En önemli dezavantajları ise cevap
alternatifleri arasında ara değerlerin olmamasıdır. Cevap alternatifleri genelde iki zıt kutupta
(evet/hayır gibi) yer aldığı için cevaplayıcılar iki uç değerden birini seçerek cevap vermeye
zorlanmış olur.

6.2.3. Çoktan Seçmeli Sorular
Burada cevaplayıcı ikiden fazla değişik alternatif (çeşitli markalar, mağazalar vb.)
arasından seçim yapmak durumundadır. Cevaplayıcı kendisine uygun olan seçeneği işaretler.
Cevap alternatiflerinin birbirini kapsamaması, cevaplayıcının sadece bir seçeneği
seçebilmesine dikkat etmek gerekir. Örneğin
Son iş yerinizde kaç yıldır çalışmaktasınız?
( ) 1 yıldan az

( ) 1-3 yıla kadar

( ) 3-6 yıla kadar

( ) 6 yıl üzeri

6.2.4. Sıralamalı Sorular
Cevaplayıcıdan cevaplarda verilen alternatifleri belirli bir kritere göre sıralaması
istenir. Örneğin
Bu mağazayı seçmenizde etkili olan faktörleri (1=en önemli, 5=en önemsiz olmak
üzere) önem sırasına diziniz.
( ) Yakınlık ( ) Ucuzluk

( ) Otopark imkânları ( ) Mal çeşidi

( ) Personel davranışı

Sıralama sorularında sıralanması istenen alternatiflerin sayısının fazla olması
cevaplayıcıyı sıralama yapmada zorlayabilir. Hatta bazen cevaplayıcılar sadece birkaç
seçeneği sıralayıp geri kalan seçeneklere dokunmamaktadırlar. Bu yüzden sıralama
sorularında en fazla 6 özelliğe yer verilmesi yerinde olur.
Yukarıda öz olarak ifade edildiği gibi kapalı uçlu sorularda cevaplayıcının
verebileceği cevapların olasılığı önceden bilinmektedir. Bu tip soruların avantajları ve
dezavantajları şu şekilde ifade edilebilir (Baş, 2001: 56-59):
 Alternatif cevap seçeneklerinin her bir cevaplayıcı için aynı olması ve
cevaplayıcılar arasında karşılaştırma yapmasını kolaylaştırmasıdır. Bu bağdaşlık
ayrıca elde edilen verilerin herhangi bir ara işleme gerek duyulmaksızın bilgisayara
girilmesine imkân verir.
 Kapalı uçlu soruların bir diğer avantajı, cevap seçeneklerinin soruları, cevaplayıcı
için daha anlaşılır bir hâle getirmesidir. Aksi takdirde cevaplayıcıların kafasında
sorularla ilgili oluşabilecek şüpheler, anketin güvenilirliğini olumsuz etkileyebilir.
Ayrıca bu cevap seçenekleri, cevaplayıcıların düşünmeyecekleri ya da unutmuş
olabilecekleri alternatifleri hatırlamalarına yardımcı olabilir. Cevaplayıcıların
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verecekleri cevapların belirli seçeneklere yönlendirilmesi, abartılı ya da ilgisiz
cevapları önleyecektir.
 Kapalı uçlu soruların ilk dezavantajı, cevaplayıcının seçeneklerden birini rastgele
işaretleme olasılığı ile ilgilidir. Benzer şekilde soruyu yanlış anlayan bir
cevaplayıcı, asıl görüşünü yansıtmayan bir seçeneği işaretleyebilir ya da seçenekler
cevaplayıcının görüşünü yansıtmaktan uzak olabilir.
 İkinci dezavantaj, kapalı uçlu soruların cevaplayıcıları asıl cevabı en iyi temsil
ettiğini düşündükleri seçeneği işaretlemeye zorlamasıdır. Dolayısıyla cevaplayıcılar
arasındaki farklılıklar net bir şekilde tespit edilemeyebilir.

6.2.5. Açık Uçlu Sorular
Bu tür sorular, yapılandırılmış ya da özelleştirilmiş seçeneklerden ziyade katılımcıların
ilgili çalışma alanında düşünce, duygu, inanç, eğilim vb. ortaya çıkarmayı amaçlayan, boş
bırakılan yerleri doldurmayı gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Katılımcılar açısından
esneklik söz konusu olduğundan nitel araştırma yaklaşımı içerisindeki tekniklere
benzemektedir. Bu yüzden araştırılan konuya ilişkin oldukça yararlı olmasına rağmen veri
toplarken ve analiz yaparken zaman ve enerji bakımından oldukça masraflıdır (Ekiz, 2013:
120). Açık uçlu sorular aşağıdaki gibi örneklendirilebilir:
Hangi tür müzik dinlemekten hoşlanırsınız?..........................................................
İstanbul Üniversitesi’ni tercih ettim çünkü…………………………………………
Açık uçlu sorular bir konu ya da kavram hakkında kapalı uçlu soru oluşturacak kadar
bilgi sahibi olunmadığı ve/veya soru duyarlı bir konuya yönelik olduğu zaman
kullanılmalıdır. Ayrıca açık uçlu sorular, cevap alternatiflerinin sınırlandırılma şansının fazla
yüksek olmadığı durumlarda tercih edilir. Anket dizaynında en iyi yaklaşımlardan biri genel
sorulardan özele doğru inmek olduğundan açık uçlu sorular genellikle ankete başlarken
kullanılan soru tipleri arasında yer alır. Cevaplayıcılara kendi kelimeleriyle özgürce cevap
verme ve yorum yapabilme yeteneği sağlar (Gegez, 2007: 227). Bu özelliklerden hareketle
açık uçlu soruların üstünlükleri şu şekilde ifade edilebilir (Yükselen, 2003: 85):
 Bu tür sorularda cevaplarla cevaplayıcıyı yönlendirmek, etkilemek mümkün
değildir.
 Cevaplayıcıya düşüncelerini rahatça yazmasını sağlar.
 Hiçbir cevap alternatifinin öngörülmemiş olması farkına varılmamış, önceden
düşünülmemiş, yeni ve ilginç fikirlerin, değişik alternatiflerin cevaplayıcılardan
alınmasını, öğrenilmesini kolaylaştırır.
Öte yandan açık uçlu soruların kullanımının bazı zayıf yanları da bulunmaktadır
(Yükselen, 2003: 85):
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 Değerlemesi güç, oldukça zaman ve çaba gerektiren sorulardır.
 Cevaplayıcının düşünmesini gerektiren bu nedenle de zamanını alan, cevaplamada
isteksizlik yaratan sorulardır.
 Cevaplayıcının ifadelerini araştırmacının tam olarak anlayamaması, yanlış
değerlemeye yol açabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Araştırmacının
cevaplayıcılardan
soru
formaları
ile
veri
topladığı,
kantitatifleştirilebilir veri elde edilen anket yöntemi, sosyal bilim araştırmalarında sık
başvurulan bir yöntemdir. Anketler yüz yüze, telefon ya da posta yoluyla cevaplayıcılara
ulaştırılabileceği gibi giderek gelişen teknoloji sayesinde internet üzerinden ve hatta mobil
araçlar ile de eriştirilebilmektedir. Araştırmacı, hangi anket yönteminden yararlanacağına
karar verirken cevaplanma oranından maliyete kadar bir dizi kriteri göz önünde bulundurmak
zorundadır. Yüz yüze anket, daha güvenilir ve daha yüksek cevaplanma oranı gibi faydalara
sahipken telefonla anket verinin çok daha hızlı toplanmasına imkân vermektedir. Postayla
anket ise daha uzun zaman alan bir teknik olmakla beraber olası yönlendirme ve şartlandırma
durumlarına karşı kullanılması önerilen bir tekniktir.
Anket formunda yer alan sorular, cevap seçenekleri araştırmacı tarafından önceden
belirlenmiş olan kapalı uçlu (yapısal) ve cevap seçenekleri önceden belirtilmemiş olan açık
uçlu (yapısal olmayan) sorular olmak üzere iki ana gruba ayrılabilmektedir. Hangi anket
yönteminin kullanılacağının araştırmacının inisiyatifinde olması gibi hangi soru tipinden nasıl
istifade edileceği de yine araştırmacının vermesi gereken bir karardır. Burada önemli olan,
cevaplayıcının kolaylığının düşünülerek soruların anlaşılır ve net olmasının sağlanmasıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi anket yönteminin avantajlarından değildir?
a) Maliyeti düşüktür.
b) Daha objektiftir.
c) Geniş kitlelere ulaşılabilir.
d) Veriler yüzeyseldir.
2) Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze anket yönteminin dezavantajlarından birisidir?
a) Maliyeti göreceli olarak yüksektir.
b) Sorular daha kolay anlaşılır kılınabilir.
c) Özel gruplardan veri toplamaya imkân verir.
d) Uzun anketlerin bitirilmesine imkân verir.
3) Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze anket yöntemlerinden değildir?
a) İş yerinde anket
b) Elden bırakılan anket
c) Online anket
d) Omnibus anket
4) “…….., düzenli olarak planlanmış aralıklarla belirli tüketim davranışları veya
alışkanlıkları hakkında yüz yüze anket yapılır. Sürekli olması temel özelliğidir.” ifadesine boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Alışveriş merkezinde anket
b) Elden bırakılan anket
c) Kiosk anketi
d) Omnibus anket
5) Aşağıdakilerden hangisi bir telefonla anket tekniği değildir?
a) Sesli postayla anket
b) Faksla anket
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c) Posta panelleri
d) Bilgisayar destekli telefon anketi
6) Aşağıdakilerden hangisi postayla ankette kullanılan teşviklerin belirlenmesinde
kullanılan kriterlerden değildir?
a) Tarafsızlık
b) Ekonomi
c) Bilinçlilik
d) Bireysellik
7) “İstanbul Üniversitesi’nin öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum çünkü………..”
şeklindeki bir soru hangi soru tipine örnek teşkil etmektedir ?
a) İki şıklı soru
b) Açık uçlu soru
c) Sıralamalı soru
d) Kapalı uçlu soru
8) Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yaş, gelir gibi sorular doğrudan sorulmamalı, gruplandırılmalıdır.
b) Anket soruları tam ve açık olmalıdır.
c) Sorular cevaplayıcı doğru cevap vermeye şartlandırmalıdır.
d) Cevaplayıcının hatırlamayacağı detaylar sorulmamalıdır.
9) Aşağıdakilerden hangisi kapalı uçlu sorularda dikkat edilmesi gereken
hususlardan birisidir?
a) Cevaplama sırası
b) Cevap seçeneklerinin içeriği
c) Cevap seçeneklerinin sayısı
d) Hepsi
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10) Aşağıdakilerden hangisi cevaplarla cevaplayıcıları yönlendirmenin etkilemenin
mümkün olmadığı soru tipidir?
a) Açık uçlu sorular
b) Kapalı uçlu sorular
c) İki şıklı sorular
d) Sıralamalı sorular

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) d, 5) c, 6) c, 7) b, 8) c, 9) d, 10) a
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7. VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ (DENEY)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde deney kavramı, temel türleri ile birlikte incelenerek deneysel geçersizliğe
yol açan unsurlar öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Deneyler sadece laboratuvar ortamında gerçekleştirilebilir.” yargısını tartışınız.
2) “Sosyal bilimlerde deneylere fen ve sağlık bilimlerindeki kadar gereksinim vardır.”
ifadesini düşününüz.
3) Sosyal bilimlerde (kamu yönetimi başta olmak üzere) olası deney konuları öneriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kantitatif veri toplama
tekniklerinden deney
yöntemi ele
alınmaktadır.

Deney, deney türleri ve
deneylerdeki geçersizlik
kaynakları bilgileri öğrenilerek
analitik düşünme becerisine
katkı sağlanacaktır.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Deney
 Bağımlı ve bağımsız değişken
 Laboratuvar ve saha deneyi
 Deneysel geçerlilik

 Dış geçerlilik
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Giriş
Dördüncü bölümde söz edilen neden-sonuç ilişkisini (illiyet) araştıran araştırma
modellerinde kullanılması beklenen deney yöntemi, bu bölümün konusunu oluşturmaktadır.
Bu sebeple deney yöntemi içeriği ve teknikleri itibariyle ele alınmakta, yöntemin avantaj ve
dezavantajlarına yer verilmektedir.
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7.1. Deney İle İlgili Kavram ve Tanımlar
Deneyle ilgili tanım ve kavramlar ele alınmadan önce bazı kavramları öz olarak
tanıtmakta fayda vardır (Nakip, 2005: 105):
 Bağımsız Değişkenler: Kullanılabilen ve etkileri ölçülüp karşılaştırılabilen
değişkenler ya da alternatiflerdir. İşlemler ya da test olarak da anılan bu
değişkenler, pazarlamada fiyat düzeyleri, ambalaj tasarımları, reklam teması,
tüketicilerin yaşları vb. konuları içerir. Seçmen davranışına etki eden faktörleri
araştıran bir araştırmacı için liderin kişilik özellikleri, seçmenin ailesinin yapısı, en
son oy verdiği parti gibi değişkenler de bu kategoride ele alınabilir.
 Test Birimleri: Bağımsız değişkenlerin konusunu oluşturan ve ölçümlerin üzerinde
yapıldığı varlıklar: Tüketiciler, firmalar, mağazalar, şehirler gibi. Test grubu
olarak da anılır. Seçmenler, öğrenciler, siyasal partiler, yerel yönetimler de bu
başlık altında düşünülebilir.
 Bağımlı Değişkenler: Bağımsız değişkenlerin test birimleri üzerindeki etkilerini
ölçen birimlerdir. Satışlar, karlar, pazar payları gibi. Oy oranları, öğrenci notları,
ülkenin ekonomik göstergeleri de bu kapsamda örneklendirilebilir.
 Konu Dışı Değişkenler: Test birimlerinin cevaplarını etkileyen bağımsız
değişkenlerin dışındaki yabancı değişkenlerdir. Kontrolü zor ya da imkânsız olan
değişkenlerdir.
 Deneysel Tertip: Test birimlerini ve bu birimlerin homojen alt örneklere nasıl
bölündüğünü, hangi bağımsız değişkenlerin ya da işlemlerin kullanıldığını, hangi
bağımlı değişkenlerin ölçüleceğini ve konu dışı değişkenlerin nasıl denetleneceğini
gösteren süreçler setidir.
Literatürde deney ya da deneyleme (Güven, 1991; 63; Aziz, 1994: 88), konu dışı
değişkenleri kontrol altında tutarak araştırmacının bir ya da daha çok bağımsız değişkeni
kullanması ve bir ya da daha çok bağımlı değişken üzerindeki etkilerini ölçmesi durumudur
(Nakip, 2005: 106). Bir başka anlatımla deney, nedensel araştırmalar kapsamında olan ve
sosyal bilimlerde özellikle psikoloji alanında kullanılan bir yöntemdir. Laboratuvar ortamında
veya doğal bir ortamda sistematik bir şekilde gerçekleştirilen bir deneyde koşullar kontrol
altında tutulurken bir ya da daha fazla değişken manipüle edilerek bir hipotez test edilir
(Gegez, 2007: 175).
Bir başka yaklaşıma göre deney, araştırmada herhangi bir olay, olgu, subje (kişi) ve
etkeni inceleyerek değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini tespit etmek ve sonuçları
karşılaştırarak ölçmek için yürütülen araştırmadır. Bunun için araştırma durumu ya da ortamı
oluşturulur. Bu ortam genellikle yapaydır. Bu yönteme ihtiyaç duyulmasının temel nedeni,
herhangi bir şeyin (yeni bir öğrenme yöntemi, yeni bir program, yeni bir sınıf düzeni vb.)
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etkililiğini ölçmek ve ölçüm sonucu olumlu ise, bundan yararlanılarak önerilerde bulunmaktır
(Ekiz, 2013: 109).
Deney tekniği, ilk olarak Bacon tarafından ortaya atılmıştır. Ancak uzun süre bu
tekniğin doğa bilimleri için uygun olduğu, toplumbilim açısından olanaksız olduğu, bir
toplumsal olayın aynı koşullarla yeniden yaratılmasına olanak olmadığı görüşü
savunulmuştur. Ancak daha sonra teknolojinin yardımı, toplumbilimlerindeki ölçme
tekniklerinin gelişimi deney tekniğinin toplumbiliminde de uygulanabileceğini ortaya
koymuştur. Ancak toplumsal olayların yeniden yaratılmasında, doğa bilimleri kadar sık
olanağın bulunmadığını da hatırlatmak gerekir (Aziz, 1994: 88).
Deney tekniği toplumbiliminde belirli koşullarda uygulanabilir. Bu koşullar
kendiliğinden yinelenmeyen, oluşmayan olaylarda, araştırmacının gözlemesine uygun
koşullarda meydana gelen olaylarda (uzun zaman aralıklarında ya da ulaşılamayacak yerlerde
yinelenmesi gibi), farklı olarak yinelenen dolayısıyla birinci oluşumu ile aralarında belirgin
farkların, araştırma bulgularını etkileyecek farkların bulunduğu durumlarda deney tekniğine
başvurulabilir (Aziz, 1994: 89).
Deneyleme, gözlemciye, bağımsız değişkene bilinçli bir şekilde işlerlik kazandırarak
bunun bağımlı değişken üzerindeki etkilerini incelemesinde kolaylık sağlayan bir gözlem türü
olarak da ifade edilebilir. Bu gözlem türünün özü, gözlemcinin yapay olarak tasarlayıp olaya
karıştırdığı bir etmenin etkilerini inceleyerek toplumsal yaşamı anlamaya çalışmasıdır.
Örneğin yağmurlu bir film sahnesi çekecek olan bir yönetmen, nasıl ki bu eylemini
gerçekleştirmek için yağmur havasını beklemiyor ve önceden hazırlıklarını tamamlayıp yapay
yağmurlamayla hedefine ulaşıyorsa toplumbiliminde gözlemci de deneyleme yoluyla bilinçli
olarak yarattığı bir deneysel değişkenin etkilerini gözlemliyor. Sözgelimi uluslararası
ilişkilerde bir savaş, bunalım ya da çatışma durumunda çeşitli ülkelerin birbirlerine karşı nasıl
tavır alacaklarını, birbirlerine yaklaşarak ya da uzaklaşarak ortak çıkarları yönünde nasıl bir
kamplaşma sürecine gireceklerini araştırmak isteyen bir gözlemci, araştırma sorusunu
yanıtlayabilmek ya da varsayımlarını gerçekleyebilmek için yukarıdaki olguların
kendiliğinden oluşmasını beklemek durumunda değildir. Gözlem koşulları kendisi tarafından
hazırlanmış bir deneylemeyle soruna çözüm bulabilir. Sözgelimi uluslararası düzeyde çeşitli
ülkelerden katılımcıların (yöneticilerin) çağrıldığı, diyelim ki bir yerel yönetim çalışma
grubunda, grubun yöneticisi olarak görev alarak elverişli deneyleme koşullarını oluşturabilir
(Güven, 1996: 64).
Yukarıdaki açıklamalar ışığında iki hususun ön plana çıktığı söylenebilir. Birincisi,
deneyin doğal ortamda olup olmaması ile ilgilidir. Bu husus, bölümün ilerleyen kısımlarında
açıklanmaktadır. İkinci husus ise deney ile gözlem kavramlarının benzer nitelikte
kullanıldığının düşünülebilmesidir. Ancak deney ve gözlem farklı tekniklerdir. Gegez
(2007:175)’e göre gözlemde gözlemcinin rolü pasiftir ve olayları hiçbir müdahalede
bulunmadan kendi oluşları içinde gözleyip kaydetmekten ibarettir. Deneyde ise araştırmacı
hipotezin geçerliliğini saptamak üzere olaylara müdahale etmekte ve onları düzenlemektedir.
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Neden-sonuç ilişkisini araştıran araştırma modellerinde de değinildiği gibi deneylerde
de herhangi bir X’in Y’ye neden olduğunu söylemek için dört koşul bulunmaktadır (Nakip,
2006: 106 – 109; Kurtuluş, 2010: 71):
 X ile Y’deki değişmeler arasında bir ilgi olmalı (beraber değişme).
 X’teki değişme Y’deki değişmeden zaman içinde daha önce meydana gelmeli.
 Y’ye etki etmesi olası diğer faktörlerin tümü serimden elimine edilmeli (diğer
nedensel faktörlerin elenmesi).
 X’in Y’ye etki ettiğini saptayan ilgili bir teori bulunması.
Bu koşullardan ilk ikisi X’in Y ile ilişkili olduğunun söylenebilmesi için gerekli
koşullardır. Ancak dört koşulun tamamı sağlandığında X’in Y’ye etki ettiğini söyleyebiliriz.
Başka bir deyişle dört koşul X’in Y’ye etki etmesi için gerekli ve yeterli olan koşullardır
(Kurtuluş, 2010: 71). Burada sözü edilen nedensellik kavramı oldukça önemlidir. Bir bilim
adamı nedenselliğe sıradan bir kişiye nazaran farklı bakar. Sıradan bir insan her olayın bir
sebebi var, diye bilirken bir bilim adamı her olayın en az bir sebebi vardır, diye düşünür. Yani
bir olayın meydana gelmesini tek bir sebebe değil, birkaç sebebe birden bağlamak gerekir
(Nakip, 2006: 106). Deney yöntemi, bahsi geçen nedenselliği anlama ve açıklamada en
güvenilir yol olarak da ifade edilebilir. Deneyler, nedenselliği laboratuvar ve saha deneyleri
olmak üzere iki şekilde araştırma şansına sahiptir.
1) Laboratuvar Deneyleri: Laboratuvar deneylerinde araştırmacı yapay bir ortamda
etkisini ölçmek istediği değişkeni uygular ve sonuçlarını alır. Bu yöntemle X
dışındaki değişkenlerin etkisi kontrol edilmektedir; başka bir anlatımla içsel
geçerliliği yüksektir. Ancak deneye katılan bireylerin davranışlarının gerçek
ortamdaki davranışlara ne kadar uyduğu, yöntemin tartışılabilir yönüdür; bu
anlamda dışsal geçerlilik zayıftır (Yükselen, 2003: 96).
İç geçerlilik, gözlenen etkinin diğer değişkenlerden çok deneysel değişkenlerdeki
manipülasyonlar sonucunda açıklanabildiğinin göstergesidir. Yani iç geçerlilik,
bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni ne derecede etkilediğinin göstergesidir.
Laboratuvar deneylerinin en önemli dezavantajı, gerçekçi bir yaklaşım
sergileyememesi ve bunun sonuçlara yansıtılamamasıdır. Genellikle laboratuvar
deneylerine katılan insanlar, normal olarak tepki vermek yerine oyun
oynuyormuşçasına davranmaktadırlar. Bununla birlikte laboratuvar deneyleri, saha
deneylerine kıyasla daha çabuk, yürütülebilir ve daha az masrafla
sonuçlandırılabilir (Gegez, 2007: 176).
2) Saha Deneyleri: Saha deneyleri laboratuvar koşulları dışında, gerçek ortamlarda
yapılan deneylerdir. Saha deneylerinde araştırmacı deneyi doğal çevre koşulları
içinde gerçekleştirir. Laboratuvar deneylerinin içsel geçerliliğinin saha deneylerinin
içsel geçerliliğinden yüksektir ancak deneyin gerçek koşullarda yapılmış olması
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sonuçların genelleştirilmesine daha çok imkân tanır. Ancak uygulaması
değişkenlerin kontrolü açısından zor, zaman alıcı ve maliyetlidir (Kurtuluş, 2010:
76). Laboratuvar deneylerine kıyasla gerçekleri yansıtma gücünün saha
deneylerinde daha yüksek olduğu söylenebilir. Örneğin bir süpermarket ortamının
yaratıldığı ve insanlara gerçek bir süpermarketteymişçesine alışveriş yapın, dendiği
bir durumda insanların gerçekten böyle davrandıkları, gerçek hayattaki tepkileri
gösterdikleri her zaman için söylenemez. Bu durumda laboratuvar deneylerinin
bağımsız değişkenleri kontrol altına alma gücü, dış geçerlilik açısından zayıflık
yaratmaktadır (Gegez, 2007: 177).
Bu iki tür haricinden doğal deneysel serimlerden de bahsetmek mümkündür. Doğal
veya tabii deneysel serimler, araştırmacının yalnızca gözlem veya ölçme işlemi yaptığı, sürece
müdahale etmediği deneysel serimlerdir. Doğal deneysel serimler, zaman serisi ve trend
serimleri, aynı zaman döneminde farklı grupları içeren serimler ve iki türün karışımından
oluşan serimler olarak üç grupta incelenebilir (Kurtuluş,2010: 76).

7.2. Deneylerin Özellikleri, Türleri ve Deneysel Geçerlilik
Deneysel araştırmaların öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Baştürk,
2012: 31):
 Gruplar yansız olarak oluşturulur.
 En az iki grubun (veya durumun) karşılaştırılması yapılır.
 En az bir bağımsız değişkeninin kontrol edilebilmesi gerekir.
 Bağımlı değişkenin ölçülebilir olması gerekir.
 Vardamsal istatistikler kullanılır.
 Dış etkenlerin kontrolü sağlanır.
Bu özellikler, genellikle fen veya sağlık bilimlerinde gerçekleştirilen araştırmalarda ön
plana alınıyor görünse de genelde sosyal bilimler, özelde de eğitim araştırmalarında en az fen
ve sağlık bilimleri kadar önem taşımaktadır (Baştürk, 2012: 31). Öte yandan hangi bilim
alanında yürütüldüğünden bağımsız olmak üzere her deneysel araştırmada izlenmesi gereken
özellikler şu şekilde ifade edilebilir (Ekiz, 2013: 112-113):
 Araştırma probleminin tespit edilmesi ve mümkün olduğunca açık bir biçimde
tanımlanması gerekmektedir. Böylece araştırmanın probleminin deneysel yöntemle
incelenmesi gerektiği düşüncesi savunulmalıdır. Diğer bir ifadeyle bu yöntemin
ilgili çalışmada kullanılmasına ihtiyaç duyulmasının felsefi ve uygulamalı
dayanakları belirtilmelidir.
 Test edilmek istenen hipotezlerin oluşturulması ve düzenlenmesi gerekir.
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 Farklılıkları gözlemleyebilmek için bağımsız değişkenleri test etmeye uygun bir
seviyenin seçilmesi gerekir. Örneğin bir ders saatinde sınıftaki öğrenci
davranışlarının ilgili konu üzerindeki yoğunlaşmaları araştırılsın. Eğer seviyeler,
40-44 dakika arasında ise sonuç da 42 dakika ise gözlemde ve dolayısıyla
karşılaştırmalarda belirgin bir sonuç ortaya çıkmayabilir. Aradaki seviyelerin doğru
bir biçimde araştırmanın doğası ve konusuna göre uygunluğunun tespit edilmesi
gerekir. Sosyal bilgiler ile ilgili yeni bir kitabın etkililiği test edilecekse bu kitabın
eskisinden oldukça farklı olması gerekir ki etkililiği gözlenebilsin. Bunun gibi
örnekler çoğaltılabilir.
 Deneysel araştırma planlanırken araştırma sonucunda elde edilebilecek bulguların
genellenebilmesi için evrenin üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. Bu,
araştırmacının evrenin büyüklüğü ve evreni seçim metotları ve ölçütleri üzerine
karar vermesini içerir. Ancak bir konuya da açıklık getirmelidir. O da bu yöntemde
kullanılan evren ve örneklem işlemleri anket yöntemlerinden oldukça farklıdır.
 Araştırmada geçerliliğin sağlanabilmesi düşüncesi göz önüne alınarak
araştırmacının uygun aracı ve testleri seçmesi, uygun analiz metodu üzerine karar
vermesi gerekir.
 Araştırma ya da deneye başlamadan önce araştırmada ortaya çıkabilecek herhangi
bir soruna yol açmamak için deneysel işlemlere pilot test uygulanması gerekir.
 Araştırma ya da deney sırasında test edilmiş ve üzerinde karar kılınmış işlemlerin
takip edilmesi gerekir. Burada kullanılacak araçların standart hâle getirilmesi,
zamanlamanın iyi planlanması, kayıtların ayarlanması, gözlemlerin kontrol
edilmesi gibi çalışmalar araştırmanın güçlü ve sağlıklı olması açısından şarttır.
Bir deneyin yürütülmesinde yukarıda sözü edilen ilkeler göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu ilkeler aşağıda açıklanacak olan tüm deneysel serimler için gereklidir.
Deneysel serimlerden söz etmeden önce deneysel serimlerin kullanımında gerekli olan
sembollerden ve anlamlarından kısaca bahsedilmelidir (Gegez, 2007: 178):
 X, bir birey ya da grubun bir deneye tabi tutulduğunu yani bağımsız değişken
üzerinde bir manipülasyon veya değişiklik yapıldığını,
 O, test edilecek değişkenin yani bağımlı değişkeninin gözlemlendiği veya
ölçümlendiğini,
 R, deneklerin (tüketiciler, mağazalar, toptancılar vb.) rastgele seçildiğini,
 E ise deney etkisini yani bağımsız değişkendeki manipülasyon sonucunda bağımlı
değişkende gözlemlenen değişkenliği gösterir.
Yatay olarak sıralanmış semboller zaman içerisindeki akışı yani olayların soldan sağa
doğru bir zaman akışı içinde gerçekleştiğini, sembollerin dikey dizilişi ise aynı anda meydana
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gelen olay veya faaliyetleri ifade eder. O1 veya O2 gibi indisler ölçümün kaçıncı kez
yapıldığını gösterir.
X O1 O2
Yukarıdaki ifade bir deney yapıldığını ve deney sonuçlarının iki farklı zamanda
ölçüldüğünü (gözlemlendiğini) ifade eder.
X1 O1
X2 O2
Yukarıdaki ifade ise iki farklı test grubunun aynı zamanda deneye tabi tutularak yine
aynı zamanda ölçümleme yapıldığını gösterir.
Bağımlı değişkenin ölçümü, bağımsız değişken manipüle edilmeden veya
değiştirilmeden önce yapıldığında bu ölçme manipülasyon öncesi ölçüm (pretest) adı verilir.
Buna karşılık bağımlı değişkenin ölçümü, bağımsız değişken manipüle edildikten veya
değiştirildikten sonra yapıldığında bu ölçüm manipülasyon sonrası ölçüm (posttest) olarak
adlandırılır (Gegez, 2007: 179). Verilen bilgiler ışığında deneysel serimler, en temel türleri
itibariyle aşağıdaki gibi açıklanabilir:

7.2.1. Bir Kezlik Örnek Olay (Vaka) Çalışması
Bir defalık örnek olay seriminde deney grubuna etkisi ölçülmek istenen değişken
uygulanır ve ardından ölçme yapılır. Örneğin bir satış yöneticisi hazırlamış olduğu 8 saatlik
bir satış eğitimi programını uygulamak üzere satış elemanlarından bir gruba uygular ve daha
sonra deneye (eğitim programına) katılan satışçıların satışlarını izleyerek (ölçme yaparak)
eğitim programının etkisini belirler (Yükselen, 2003: 98). Bu serim aşağıdaki gibi
gösterilebilir:
XO

ya da

XO1

Bu serimdeki geçersizlik kaynaklarının sonuçlar (O) üzerindeki etkisi çok fazla ve
ölçülemez olduğundan bu serimi kullanmaktan olanaklar ölçüsünde kaçınmak gerekir
(Kurtuluş, 2010: 77).

7.2.2. Tek Gruplu Test Öncesi ve Test Sonrası Ölçüme Dayalı
Deneysel Serimler
Tek gruplu test öncesi ve sonrası ölçüme dayalı deneysel serimler oldukça yaygın
olarak kullanılan deneysel serimlerden biridir. Tek ölçüme dayanan deneysel serimlerin bazı
dezavantajlarını ortadan kaldırır. Bu tür deneysel serimlerde tek ölçüme dayanan deneysel
serimlerin aksine manipülasyon öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki kere ölçüm yapılır
(Gegez, 2007: 180).
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O1 X O2
Bu şekilde birinci ölçümle (O1) ikinci ölçüm (O2) arasında geçen süre zarfında bağımlı
değişkende yaşanan değişim (O2-O1 ) görülebilir. Ancak bu değişimin sadece araştırmacı
tarafından yapılan manipülasyon tarafından gerçekleştiğini iddia etmek mümkün değildir. Bir
başka deyişle bu tür deneysel serimler dışsal değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki
etkilerini kontrol etmediği için hâlâ deney etkisini (E) ölçmek mümkün değildir (Gegez, 2007:
180).

7.2.3. Çoklu Zaman Serileri Serimi
Bu serimde zaman içinde birden fazla gözlem veya ölçme yapılmakta ve bunun
yanında kontrol grubu olarak düşünülebilecek tamamen aynı nitelikte olmamakla birlikte
karşılaştırma yapılabilir bir denek grubu gözlem grubuyla aynı zaman süresince aynı anlarda
gözleme tabi tutularak ölçülmektedir (Kurtuluş, 2010: 78)
O1 O2 O3 O4 O5 X O6 O7 O8 O9 O10
Araştırmacının periyodik olarak müşterinin satın alma faaliyetini gözlemlediği (veya
ölçümlediği) tüketici panelleri, zaman serilerine iyi bir örnek oluşturur. Aynı grup üzerinde
defalarca ölçüm yapılan bu tür deneysel serimlere zaman serisi serimi de denilmektedir
(Gegez, 2007: 181).

7.2.4. Kontrol Gruplu Test Öncesi ve Sonrası Ölçüme Dayalı Deneysel
Serimler
Kontrol gruplu test öncesi ve sonrası ölçüme dayalı deneysel serimler, deneyde yer
alacak deneklerin tesadüfi bir şekilde iki gruba (kontrol grubu ve deney grubu) bölünmesiyle
oluşur. Deney öncesinde her iki gruptaki bağımlı değişken bir ölçüme tabi tutulur. Ardından
sadece deney grubundaki bağımsız değişken değiştirilir. Belirli bir zaman dilimi sonrasında
her iki gruptaki bağımlı değişkenler ölçüme tabi tutulur.
Deney Grubu 1

: ( R ) O1 X O2

Kontrol Grubu 1

: ( R ) O3

O4

Deney Etkisi=(Deney grubundaki değişim) – (Kontrol grubundaki değişim)
E = (O2 – O1) – (O4 – O3)
(O2 – O1), araştırmacıya bağımlı değişkende gözlenen değişimi verir. Ancak bu
değişim sadece bağımsız değişkendeki manipülasyonlardan mı kaynaklanmıştır? Bu noktada
(O4 – O3) dışsal değişkenler sonucu ortaya çıkan değişimleri açıklarken (O2 – O1) – (O4 – O3)
bize gerçek deney etkisini verir (Gegez, 2007: 181 – 182).
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7.2.5.Kontrol Gruplu Tek Ölçüme Dayanan Deneysel Serimler
Bir önceki deneysel serim, araştırmacıya deneysel gruptaki net değişimi ve dışsal
faktörler nedeniyle ortaya çıkan değişimleri gözleme imkânı verir. Ancak araştırmacı için
dışsal faktörler dolayısıyla ortaya çıkan değişimler önemli olmayabilir. Araştırmacı sadece
deneysel gruptaki değişimle ilgileniyor olabilir. Böyle bir durumda araştırmacı aşağıda
sembollerle ifade edilen kontrol gruplu tek ölçüme dayanan deneysel serimi kullanma yoluna
gidebilir.
Deney Grubu

: ( R ) X O1

Kontrol Grubu

:(R)

O2

E = O1 – O2
Bir deneysel serimde O1 deney grubunun ölçüm sonuçlarını verirken O2 dışsal
faktörlerin yarattığı etkiyle beraber kontrol grubu ölçümlerini verir. Burada araştırmacının
güvencesi, grupların eşit olarak seçildiği varsayımıdır. Bu durumda dış faktörlerin etkisi her
iki grup için de eşit olacaktır. Böylece kontrol grubu ölçümünden deney grubu ölçüm
sonuçları çıkarıldığında her grupta eşit olarak yer aldığı varsayılan dışsal değişkenlerin etkisi
ortadan kalkarak deneyin net etkisi ortaya çıkacaktır (Gegez, 2007: - 183).
Deneysel serimler, bir kezlik vaka çalışmasından kontrol ve deney gruplarının rassal
seçildiği serimlere kadar oldukça farklı ve hatta karmaşık türlere de sahiptir. Ancak deneysel
serimler, burada en temel hâlleri ile alınmış olup okuyucunun konuya ilgisi dâhilinde bölüm
kaynakçasında yer alan kitaplardan yararlanmaları önerilmektedir.

7.3. Deneysel Geçerlilik
Deneysel serim kavramından bahsederken gerçeği yansıtma derecesi olarak ifade
edilmesi mümkün olan geçerlilik kavramına da değinilmesi gerekmektedir. Geçerlilik, iç ve
dış geçerlilik olmak üzere iki başlık altında ele alınabilmektedir.

7.3.1. İç (İçsel) Geçerlilik
Araştırmalarda iç geçerlilik, bağımlı değişkende meydana gelen değişikliklerin
deneysel ortam içerisinde gerçekten bağımsız değişken veya değişkenlerin etkisiyle olup
olmadığını göstermeye çalışır (Baştürk, 2013: 45). Yani iç geçerlilik, dışsal değişkenlerin
etkisiyle yakından ilgilidir. Bir deneyde dışsal değişkenlerin etkisi azaldıkça iç geçerlilik artar
çünkü bu durumda bağımlı değişkende gözlenen değişimin (sadece) bağımsız değişkenden
kaynaklanma oranı o derece artmış olur (Gegez, 2007: 183).

7.3.2. Dış (Dışsal) Geçerlilik
Bağımlı ve bağımsız değişken arasında gözlemlenen ilişkinin gerçek dünyaya
genelleştirilebilmesi düzeyini gösterir. Bir başka deyişle dışsal geçerlilik belirli bir örnek
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kütle üzerinden elde edilen araştırma sonuçlarının ana kütleye ne ölçüde mal edilebildiğinin
veya genelleştirilebileceğinin göstergesidir. Dışsal geçerlilik kavramı, araştırmanın
güvenilirliğini ifade eder (Kurtuluş, 2010: 74).
Araştırmalardan elde edilen sonuçların anlamlı olarak yorumlanabilmesi için iç
geçerlilik bir ön şarttır fakat yeter şart değildir. İç geçerlilikten fazla taviz verilmeden dış
geçerliğin korunması gerekir (Baştürk, 2013: 48). Deney yönteminde geçerliliğin bozulmasına
neden olan faktörler sırasıyla aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
1) Geçmişin Etkisi: Bir deneyde bağımlı değişken Y üzerinde etkili olabilecek
bağımsız değişken X dışındaki tüm değişkenler, geçmişin etkisi olarak kabul edilir
(Yükselen, 2003: 94). Bu etkiye laboratuvar deneylerinde pek rastlanmaz çünkü
laboratuvarlarda düzenlenen araştırmaların kontrolü kolay olup dış etkenlerin
elenmesi kolaydır. Geçmişin etkisi daha çok alan araştırmalarında söz konusu
olmaktadır (Nakip, 2005: 111).
2) Olgunlaşma Etkisi: Olgunlaşma etkisi, araştırmaya katılan bireylerde araştırma
süresince meydana gelen değişiklikler sonucu oluşan bir geçersizlik kaynağıdır.
Araştırmanın yapıldığı zaman süresi uzadıkça olgunlaşma etkisinin de derecesi
artacaktır. Geçmişin etkisi ile olgunlaşma etkisi arasındaki fark, geçmişin etkisinde
olaylar deneyin dışında olurken olgunlaşma etkisinde deney sürecinde olmaktadır
(Kurtuluş, 2010: 73).
3) Test Etkisi: Test etkisi, deneyin (testin) kendisinin gözlenen tepkileri etkilemesini
içerir. Araştırma yapılan kişi, araştırma sonuçlarının bir şekilde kendisini olumsuz
etkileyeceğini düşündüğünde test etkisi ortaya çıkar. Bu durumda cevaplayıcının
araştırma sonuçlarını kendi lehine etkileme çabası ortaya çıkar. Örneğin tüketicilere
belirli bir ürünün fiyatı konusundaki görüşleri sorulduğunda tüketici olası bir fiyat
artışı endişesiyle malın fiyatını düşük bulsa da yüksek bulduğunu ifade edebilir
(Gegez, 2007: 186).
4) Araç Etkisi: Araştırma süresince birden fazla ölçme yapıldığında farklı ölçme
araçlarının kullanılması hâlinde araç etkisi olarak adlandırılan geçersizlik kaynağı
ortaya çıkar. Örneğin bireylere aynı konu ile ilgili olmakla birlikte farklı anket
formları hazırlanarak ulaşılmışsa veya ölçek farklılıkları söz konusu olmuşsa araç
etkisinden söz edilebilir ( Yükselen, 2003: 95).
5) Seçim Etkisi: Pek çok deneyde deney için seçilen katılımcıların arzulanan ana
kütleyi temsil etmeme veya seçilmeyenlerden farklı olma olasılığı vardır. Bu durum
sonuçları etkileyebilir. Seçim etkisi özellikle kontrol gruplu deneylerde önem
kazanır. Bu tür deneylerde deney grubu ile kontrol grubunun mümkün olduğunca
eşdeğer olması gerekir (Gegez, 2007: 185). Bu etkiye serim etkisi de denilmektedir
(Yükselen, 2003: 95).
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6) Gerileme Etkisi: Deneyin icra edildiği sırada test birimlerinin abartılı bir ölçme
derecesinden ortalamaya doğru kaymalarından kaynaklanan etkidir. Örneğin
uygulama marketinden çok alışveriş yapan ya da o marketten ilk kez alışveriş yapan
kişilerin seçildiğini farz edelim. Birer uç (ekstrem) birim olan bu kişilerin işlem
(ölçme) sırasında herhangi bir sebepten dolayı normal (ortalamaya yakın) bir
davranış sergileme hâlidir (Nakip, 2005: 113).
7) Ölüm Etkisi: Araştırma devam ederken katılımcıların ortadan kalkması, ölmesi,
araştırmadan ayrılması, taşınması vb. ölüm etkisi olarak tanımlanabilir. Bazen bu
nedenlerle deneyden çekilme oranları katılımcı sayısının %20’sine kadar
ulaşabilmektedir. Deneyden çekilenlerin deneyde sergiledikleri reaksiyonun
deneyde kalanların reaksiyonundan farklılık göstermesi durumunda sonuçlar
değişebilir ve bu durum deneyi olumsuz etkiler (Gegez, 2007: 186).
Deneylerde araştırmacının görevi tüm deney süreci boyunca yukarıda sözü edilen
etkilerin ortaya çıkmasını -imkânlar dâhilinde- engellemeye çalışmaktadır. Bu sayede elde
edilen bulguların geçerlilikleri, bir diğer ifadeyle sonuçların gerçekleri yansıtabilirliği ve
tutarlılığı arttırılmış olabilecektir. Öte yandan sözü edilen geçersizlik kaynakları haricinde
araştırmacı, zaman, maliyet ve gizlilik olmak üzere üç kriteri daha göz önünde
bulundurmalıdır (Yükselen, 2003: 105):
 Zaman: Araştırmanın kısa sürede tamamlanması gerektiğinde deneysel serimlerin
kullanılması uygun olmaz çünkü geçerli ve güvenilir sonuçlar alabilmek için uzun
süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.
 Maliyet: Deneysel serimlerin uygulanması, yüksek maliyeti de gerektirebilir.
Karmaşık, çok ölçmeli deneysel serimlerin maliyeti genellikle yüksektir. Buna
karşılık daha güvenilir ve geçersizlik kaynaklarının etkisi en az düzeye düşürülmüş
sonuçlara ulaşılır.
 Gizlilik: Dışsal geçerlilik ile ilgili bir kavramdır. Deneysel serimin alan
araştırmalarında kullanılması durumunda etkisi ölçülmek istenen değişkenin
örneğin rakipler tarafından anlaşılması, çalışmanın gizliliğinin kaybolmasına neden
olur. Bu durumda içsel geçerliliği yüksek laboratuvar araştırmalarının kullanılması
yoluna gidilebilir. Ancak bu durumda da dışsal geçerliliği sağlayacak önlemleri
olabildiğince almak gerekir.

153

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bağımlı bir değişkene etki eden veya edebilecek olan bağımsız değişken ya da
değişkenlerin tespit edilmesinde kullanılan deneyler, nedenselliği ortaya çıkarma görevini
görmektedir. Laboratuvar ya da sahada gerçekleştirilebilen deneyler, farklı şekillerde dizayn
edilme ve uygulanma imkânı sunmaktadırlar. Hangi deneysel serimin kullanılacağı kararı,
araştırmanın amacı, maliyeti, süresi ve gizliliği kriterlerinin yanı sıra geçerlilik kıstasları göz
önünde bulundurularak alınmalıdır. Bu bağlamda araştırmacının öncelikli görevi olası
geçersizlik kaynaklarını ve bunları elimine etmek olmalıdır çünkü nedensellik
araştırmalarında gerçeği yansıtma derecesi olan geçerlilik ve tutarlı sonuçlar üretebilme
derecesi olan güvenilirlik diğer araştırma modellerinden daha ön planda olan kavramlardır.
Deneysel serimlerde deneklerin gruba rassal olarak atanması, kontrol grubunun
kullanılıp kullanılmaması ya da ölçümlerin sayısı, yine araştırmacının üzerinde düşünmesi
gereken önemli konular arasındadır.
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Bölüm Soruları
1) Bağımsız değişkenlerin konusunu oluşturan, üzerinde ölçüm yapılan varlıklara ne
ad verilir?
a) Konu dışı değişken
b) Bağımlı değişken
c) Test birimi
d) Deneysel tertip
2) Kullanılabilen ve etkileri ölçülüp karşılaştırılabilen değişkenlere ne ad verilir?
a) Bağımlı değişken
b) Bağımsız değişken
c) Deneysel değişken
d) Konu dışı değişken
3) Aşağıdakilerden hangisi neden (X)-sonuç (Y) ilişkisi için gereken koşullardandır?
a) X ile Y’deki değişimler arasında bir ilgi olmalıdır.
b) X’teki değişim, Y’deki değişimden önce olmalıdır.
c) X’in Y’ye etki ettiğini saptayan bir teori olmalıdır.
d) Hepsi
4) Aşağıdakilerden hangisi deneylerin özelliklerindendir?
a) Gruplar yansız olarak oluşturulur.
b) Bağımlı değişkenin ölçülebilir olması gereklidir.
c) Dış etkenlerin kontrolü sağlanır.
d) Hepsi
5) Aşağıdakilerden hangisi deneysel bir araştırmanın ilk adımıdır?
a) Hipotez geliştirmek
b) Laboratuvar temin etmek
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c) Problemi belirlemek
d) Geçersizlik kaynaklarını ortadan kaldırmak
6) Aşağıdakilerden hangisi dış geçerliliği olumsuz etkileyen unsurlardan değildir?
a) Olgunlaşma etkisi
b) Araç etkisi
c) Gelecek etkisi
d) Ölüm etkisi
7) Araştırmaya katılan bireylerde araştırma süresince meydana gelen değişiklikler
sonucu ortaya çıkan geçersizlik kaynağına ne ad verilir?
a) Geçmişin etkisi
b) Olgunlaşma etkisi
c) Test etkisi
d) Ölüm etkisi
8) Deneyin icrası esnasında test birimlerinin abartılı bir ölçme derecesinden
ortalamaya doğru kaymalarından kaynaklı geçersizlik türü hangisidir?
a) Seçim etkisi
b) Geçmişin etkisi
c) Gerileme etkisi
d) Olgunlaşma etkisi
9) Deney için seçilen katılımcıların arzulanan ana kütleyi temsil etmemesi
sonucunda oluşan geçersizlik türü hangisidir?
a) Seçim etkisi
b) Ölüm etkisi
c) Yanlılık
d) İç geçerlilik
10) Aşağıdakilerden hangisi bir deneysel serim türüdür?
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a) Bir kezlik olay çalışması
b) Tek gruplu test öncesi ve sonrası ölçümlü deneysel serim
c) Çoklu zaman serileri
d) Hepsi

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) d, 4) d, 5) c, 6) c, 7) b, 8) c, 9) a, 10) d
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8. ÖRNEKLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde örnekleme, örnekleme aşamaları, örnekleme yöntemleri ve örnek
hacminin belirlenmesi konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “10 milyon kişi, 384 kişi ile temsil edilebilir.” önermesini tartışınız.
2) “Bazen elinizde ana kütle hakkında hiçbir bilgi olmadan gerçekleştireceğiniz
örnekleme çok daha iyi sonuçlar verebilir.” ifadesini düşününüz.
3) “Ana kütleyi saymak (tamsayım) yerine örnek kütle üzerinde çalışıldığında yeni
birimlere ulaşma şansınız vardır.” ifadesini tartışınız.

160

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Örnekleme, örnekleme
süreci ve yöntemleri
alınmaktadır.

Örnekleme süreci ve yöntemleri
öğrenilerek bilimsel araştırma
sürecindeki yeri kavranacaktır.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Evren
 Örnekleme
 Tesadüfi örnekleme
 Örnekleme süreci

 Tesadüfi olmayan örnekleme
 Örnek büyüklüğünün belirlenmesi

162

Giriş
Bilimsel araştırma sürecinde araştırmacının üzerinde hassas bir biçimde düşünmesi
gereken konuların başında örnekleme ve örnekleme yöntemleri gelmektedir. Araştırmacı ister
kalitatif isterse kantitatif bir yöntemle veri toplasın örnekleme ile veriyi kimlerden
toplayacağına karar vermektedir. Bu yüzden araştırma bulgularına, araştırmanın geçerlilik ve
güvenilirliğine doğrudan etkisi olan örnekleme, bu bölümde temel kavramları, özellikleri ve
türleri itibariyle ele alınmaktadır.
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8.1. Örnekleme İle İlgili Kavram ve Tanımlar
Örnekleme kavramı irdelenmeden evvel bu bölümde yer verilecek temel terminoloji
kısaca aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Nakip, 2005: 134; Ekiz, 2013: 102; Büyüköztürk vd.,
2014: 80):
 Evren: Bir araştırma için evren, soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin
(ölçümlerin) elde edildiği canlı ya da cansız varlıklardan oluşan büyük gruptur.
Evren, başka bir şekilde araştırmada toplanacak verilerin analizi ile elde edilecek
sonuçların geçerli olacağı, yorumlanacağı grup olarak tanımlanabilir. Evrenden elde
edilen verilerden hesaplanan ve evreni belirlemek için kullanılan değerlere evren
değer ya da parametre denir.
 Ana kütle: Araştırma projesinde tespit edilen amaçlar doğrultusunda belirlenen
birimler grubunun bütünüdür. Ana kütlenin sınırları belirlenmeden örnekleme
yapılamaz. Hangi birimlerin ana kütleye dâhil olacağı önceden belirlenmelidir.
Mesela Niğde’de ikamet eden devlet memurları ana kütlemizi oluşturuyorsa
Niğde’de ikamet eden bir esnaf ya da Konya’da ikamet eden bir memur bu kütleye
dâhil değildir.
 Örnek: Ana kütleyi en iyi temsil eden ve belirli bir yönteme göre ana kütleden
seçilen alt gruptur. Diğer bir ifadeyle hakkında bilgi toplanması istenen ve ana kütle
konusunda tahminlerde bulunmak için seçilen birimler topluluğudur.
 Örnek birimi: Araştırmanın üzerinde uygulandığı ve ana kütleden seçilen ünitedir.
Kişi, aile, kurum, mağaza ya da bir işletme olabilir. Örnekleme birimi ya da
eleman olarak da adlandırılır.
 Örnekleme: Kendileriyle yüz yüze, telefonla ya da postayla anket uygulamasının
yapıldığı, -kişi, aile, mağaza ya da işletme gibi- araştırma amaçlarına uygun olarak
hazırlanan sorulara cevap verebilecek birimlerin çerçevesi belirlenmiş bir ana
kütleden seçilmesi işlemidir.
 Tamsayım: Ana kütleyi oluşturan tüm birimlerden veri toplanmasıdır.
 Örnekleme Çerçevesi: Ana kütleyi oluşturan elemanların listesidir.
Araştırmamızın konusu, İstanbul’da faaliyet gösteren ayakkabı üreticileri ise bu
üreticilerin ad ve adreslerini içeren bir liste, örnekleme çerçevesini oluşturur.
 Örnekleme Hatası: Örnek kütlenin kullanılmasından dolayı oluşan hatadır ve
örneğin seçildiği yöntem ile örneğin hacminden ötürü meydana gelebilir.
 Örnekleme Çerçevesi Hatası: Ana kütle çerçevesinin oluşturulması sırasında
yapılan yanlışlıklardan doğan hatalardır. Mesela İstanbul’da faaliyet gösteren
ayakkabı üreticilerinin listesini PTT rehberinin sarı sayfalarından elde etmişsek bu
tür bir hatayı yapmış oluruz çünkü bu sayfaya girmek istemeyen firmalar, sayfa
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hazırlandıktan sonra kurulan firmalar ya da bu sayfada yer aldıktan sonra kapatılan
firmalar söz konusu olabilir.
Yukarıda yer verilen temel kavramlardan bazılarının üzerinde biraz daha durulması
yararlı olacaktır. Örneğin ana kütlenin doğru tanımlanması, araştırma sürecindeki hayati
basamaklardan birisidir. Bu bağlamda bazı kavramları ve bu kavramların diğer öne çıkan
başlıklarla ilişkisinin irdelenmesi gereklidir.
Araştırma literatüründe ana kitle, popülasyon, evren gibi kavramlarda da ifade edilen
ana kütle en basit ifadeyle araştırmacının belirli bir çalışma için ilgi duyduğu bütün değerler,
insanlar vb. kavramları içerir. Ana kütle büyüklüğü araştırmadan araştırmaya farklılık
gösterir. Söz konusu kavramın anlamının tam olarak ifade edilebilmesi için en önemli koşul;
ana kütlenin, araştırmacının ilgi duyduğu subjelerin ve değerlerin tamamını içermesidir. Bu
açıdan ana kütlenin belirlenebilmesi için öncelikle veri toplama amacının tespit edilmesi
gerektiği açıktır. Farklı amaçların farklı ana kütleler oluşturması kaçınılmazdır (Gegez, 2007:
237).
Araştırmacının çalışma yapmak istediği hedef kitleyi oluşturan ana kütle
tanımlanırken yapılan tanımın genellikle aşağıdaki noktaları içermesi yerinde olur (Kent,
2001: 52’den akt. Gegez, 2007: 237):
 Araştırmanın odak noktasını oluşturan, araştırmaya konu olan ana kütle birimlerinin
ne olacağının (insanlar, firmalar vb.) tespiti,
 Çalışmanın coğrafi kapsamı veya coğrafi alanı,
 Zaman aralığı.
Ana kütle tanımında yer verilen unsurların bulunması, araştırmacının kimlerden ve
nerede veri toplanacağı hususlarındaki belirsizliklerin ortadan kalkmasına yardımcı
olmaktadır. Bazı durumlarda ise zaman aralığı konularak ana kütledeki olası belirsizliklerin
önüne geçilmeye çalışılır. Örneğin İstanbul Üniversitesi 2000 ila 2010 arası mezunları gibi bir
ana kütle tanımlamasına gereksinim duyulabilir.
Örneklem, bütün bir kitle veya evren yerine, incelenecek olan büyük grubun içinden
onun bütün özelliklerini gösteren bir küçük temsil kabiliyeti olan parçanın veya örnek
modelin belirli kurallara uyulmak suretiyle seçilip incelenmesidir. Yapılan bu işlem de
örneklemedir (Baloğlu, 1997: 81). Yukarıda da tanımlandığı üzere örneklem ve örnekleme
kavramlarının yanı sıra tamsayım kavramı da araştırmacının karar vermesi gereken konular
arasındadır.
Tamsayım veya örnekleme yöntemlerinden hangisinin seçileceği araştırmacının
amaçladığı doğruluk derecesi, eldeki zaman ve mali olanakların bir fonksiyonudur.
Araştırmacı belirli bir hata olasılığını kabul edebiliyorsa, eldeki zaman ve mali olanaklar
tamsayım için yeterli değilse ana kütleyi belirli güven sınırları içinde temsil edebilecek bir
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örnek üzerinde inceleme yapmak uygun bulunacaktır (Kurtuluş, 2010: 53). Örneklem ve tam
sayım şu şekilde karşılaştırılabilir (Kurtuluş, 2010: 53-54):
 Maliyet: Örneklemin maliyeti daha düşüktür.
 Zaman: Örnekleme ile daha kısa sürede mümkündür.
 Doğruluk: Her zaman tamsayımda yüksek demek değildir çünkü tamsayımda telafi
şansı yoktur.
 Yeni Cevaplayıcı: Bu özellik önemli bir örneklem artısıdır. Varsayalım ki anket
formumuzdaki sorulardan biri hatalı yani toplanan verilerde bir sübjektiflik var. Bu
durum, en kötü örneklemeyi bile tamsayıma üstün kılar çünkü örneklemede hatanın
düzeltilme şansı vardır, örneğin cevaplayıcılara yeniden ulaşılarak hata
düzeltilebilir. Tamsayımda ise böyle bir şans yoktur.
Sözü edilen özellikler bir arada düşünüldüğünde bir araştırmacının ana kütlenin
tamamına gitmek yerine örneklemeye gereksinim duyduğu durumlar şu şekilde ifade
edilebilir (Gegez, 2007: 238):
 Bütün ana kütlenin araştırılmasının uygun olmadığı durumlar (sayılan birimin sarf
olması, ana kütlenin tamına ulaşabilmenin imkânsız olmaması vb.),
 Bütçe kısıtlamalarının bütün ana kütleyi araştırmaya imkân vermediği durumlar,
 Zaman kısıtlamalarının bütün ana kütleyi araştırmaya imkân vermediği durumlar,
 Bütün verilerin toplandığı ama acilen sonuçlara ihtiyaç duyulduğu durumlar.
Öte yandan tamsayımın gerekli olduğu koşullar şu şekilde ifade edilebilir (Kurtuluş,
2010: 54):
1) Yapılabilirliği: Ana kütle küçük ise tamsayıma gitmek daha mantıklıdır. Örneğin
Türkiye’deki işletme profesörleri ile ilgili yapılacak bir araştırmada tamsayım
yapmak gerekir.
2) Gerekliliği: Ana kütle birimlerinin çok farklı olmaları durumunda yani aşırı
heterojenlik söz konusu ise uygulanabilir. Örneğin ISO 500 listesinde yer alan
firmalar oldukça heterojen bir yapıdadır. Bu ana kütleden tesadüfen seçilen 50 adet
örneğin ana kütleyi temsil etme şansı yoktur, tamsayım yapmak gerekir. Tamsayım
çalışmalarının uygulanışı endüstriyel veya kurumsal tüketici kitlesi ile sınırlıdır.
Araştırmacılar yukarıda sözü edilen neden ve gereksinmelerden ötürü örneklemler
üzerinde çalışmayı tamsayımı yapılmış evrenlerde çalışmaya tercih edebilmektedirler. Bu
noktada önemli olan, örnekleme sürecine hâkimiyettir.

166

8.2. Örnekleme Aşamaları
Örnekleme bir süreç olarak çeşitli basamaklardan oluşmaktadır. Buna göre süreci
Şekil 8.1.’deki gibi beş basamak olarak incelemek mümkündür.

Çoklu Kesit
Analizi

Hedef Anakütlenin Tanımlanması
Örnekleme Çerçevesinin Belirlenmesi
Örnekleme Tekniğinin Seçimi
Örnek Hacminin Belirlenmesi
Şekil 8.1: Örnekleme Sürecinin Aşamaları
(Kaynak: Nakip, 2005: 135)
Tokol (1998: 14)’a göre bu sürecin başlangıcında örnekleme amacının saptanması
gerekmektedir. Buna göre örneklemenin amacı, gerekli bilginin minimum maliyette,
doğrulukla saptanmasıdır.

8.2.1.Hedef Ana Kütlenin Tanımlanması
Örnekleme süreci, hedef ana kütleyi tanımlamakla başlar. Hedef ana kütle, hakkında
bilgi toplanması söz konusu olan kişi, aile, kurum, firma vb. gibi birimlerden oluşan
elemanlardır. Bu ana kütle çok net bir şekilde tanımlanmalıdır. Yanlış bir tanımlama,
araştırmanın yanlış sonuçlar doğurmasına sebep olur. Bu tanımlama aslında araştırma
sürecinde ele alınması söz konusu olan problemin açıklanmasının bir başka görüntüsüdür.
Onun için araştırma probleminin tanımından hareketle hedef ana kütle seçilmelidir. Eğer
araştırmanın problemi, üretmekte olduğumuz PVC pencerelerin Ankara’da satışlarının düşüş
sebeplerini tespit etmekse hedef ana kütlemiz Ankara’da faaliyet gösteren inşaat müteahhitleri
olabilir. Bu ana kütleye Kırıkkale’de faaliyet gösteren bir müteahhit ya da plastik pencere
kullanmayan Ankaralı bir müteahhit dâhil edilmemelidir (Nakip, 2005: 135-136).
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8.2.2. Örnekleme Çerçevesinin Belirlenmesi
Örnekleme çerçevesi örneğin içinde seçileceği örnekleme birimlerini kapsayan listedir
(Yükselen, 2003: 58). Örneğin National Geographic aboneleriyle yapılacak bir araştırmanın
örnekleme çerçevesini National Geographic Dergisi’ne üye olanların listesi oluşturur. Örnek
bu listeden seçilir. Örnekleme çerçevesi, çalışmanın hedeflediği bütün bireyleri kapsamalıdır.
Örnekleme çerçevesinin dar tutulması, araştırma için önemli olabilecek bazı grupların dışarıda
tutulmasına yol açabilir. Öte yandan araştırmacı her zaman örnekleme çerçevesi oluşturacak
bir listeye sahip olmayabilir. Bu durumda araştırmacı kendi örnekleme çerçevesini kendisi
oluşturmak zorunda kalır. Böyle bir durumda araştırmacının hatasız, geçerli ve doğru bir
örnekleme çerçevesi oluşturması önemlidir (Gegez, 2007: 239-240).

8.2.3.Örnekleme Yönteminin (Tekniğinin) Seçilmesi
Örnekleme yöntemleri, ana kütleden seçilecek örneklerin seçilme şekli açısından
tesadüfi örnekleme ve tesadüfi olmayan örnekleme olmak üzere iki başlık altında ele alınabilir
ve yöntemlerden hangisinin seçileceği aşağıdaki tablo dâhilinde incelenebilir (Gegez, 2007:
241):
Örnekleme Dizaynı
Karşılaştırma Konusu

Tesadüfi

Tesadüfi Olmayan

Maliyet

Yüksek

Düşük

Doğruluk

Yüksek

Düşük

Zaman

Fazla

Az

Sonuçların Kabul Edilebilirliği

Evrensel kabul

Makul kabul

Sonuçların Genelleştirilebilirliği

İyi

Zayıf

Tablo 8.1: Tesadüfi ve Tesadüfi Olmayan Yöntemlerin Karşılaştırılması
(Kaynak: Davis, 2000: 20’den akt. Gegez, 2007: 241.)
Tesadüfi olan ve olmayan örnekleme yöntemleri, yukarıdaki kriterlere araştırmacının
inisiyatifinde seçilebilirken bu yöntemler çalışmanın bir sonraki bölümünde ele alınmaktadır.
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8.2.4. Örnek Hacminin Belirlenmesi
Örnek hacmi, araştırmada incelemenin üzerinde yapıldığı ya da araştırma kapsamına
fiilen giren birim sayısı demektir. Bu seçme, karışık bir işlem olup nitel ve nicel bazı konuları
kapsamaktadır. Örnek hacmini belirlemede göz önüne alınması gereken önemli nitel faktörler
şunlardır:
 Kararın önemi,
 Araştırmanın özellikleri,
 Araştırmada kullanılan değişken sayısı,
 Araştırmada kullanılacak analizin özellikleri,
 Benzer çalışmalarda kullanılan örnek hacimleri,
 İşi tamamlama oranı,
 Kaynak sınırlamaları.
Araştırmanın sağlıklı yürümesi için örnek hacminin optimum (en yüksek) noktada
tutulması gerekli olabilir. Ancak örnek hacminin büyük olması durumunda araştırma
maliyetinin artması söz konusudur. Araştırmanın özellikleri de örnekleme hacmini etkiler.
Nitel araştırmalarda örnek hacmi genelde küçük olur. Tanımlayıcı araştırmalarda ise geniş
çaplı örnekler gerekir. Öte yandan bir araştırmada çok sayıda değişken kullanılacaksa örnek
hacminin büyük olması gereklidir çünkü değişkenler arası örnekleme hatasının birikimli
(kümülatif) etkisini azaltmanın en kestirme yolu, örnek hacminin büyüklüğünü artırmaktır
(Nakip, 2005: 137-138). Örnek hacmi büyüklüğünün belirlenmesi ile ayrıntılı açıklamalar, bu
bölümün ilerleyen kısımlarında ayrıca ele alınmaktadır.

8.2.5. Örnekleme Sürecinin Yerine Getirilmesi
Bu son aşamada ana kütle, örnekleme çerçevesi, örnekleme birimi, örnekleme tekniği
ve örnek hacmi konusunda uygulamanın nasıl yapılacağı belirlenir. Burada örnekleme
biriminin kim ya da kimlerden oluşacağı önem kazanmaktadır. Mesela örnekleme birimi aile
ise bu kavram iyi tanımlanmalıdır. Görüşmede evin beyi mi, hanımı mı, çocukları mı yoksa
hepsi birlikte mi muhatap kabul edilecek? Karara bağlanması gereken bir diğer husus da
aranan kişi(ler) yerinde mi yoksa o görüşme iptal mi edilecek yoksa tekrar o birime mi
dönüleceğidir (Nakip, 2005: 138). Bir diğer deyişle son aşamada önceki aşamaların eyleme
nasıl döndürüleceği netleştirilmektedir.

8.3. Örnekleme Yöntemleri ve Sınıflandırılması
Örneklem yöntemleri istatistikteki olasılık kuramına dayanmaktadır. Araştırma
evreninden (ana kütle) alınacak örneklemdeki hata payının hesaplanabilmesi, olasılık hesap
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ilkelerinden yararlanmayı gerektirir. Bu bakımdan örneklem türlerinin dayandığı ana ilkeler,
bir örneklemdeki hata paylarının yanılma ve risklerin hesap edilebilme derecesine göre
değişir. Her toplumsal olgunun incelenmesinde en basit olası (ihtimal) olayından en karmaşık
olası (ihtimal) olayının 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 (Aziz, 1994: 54).
Evrenin tanımı, veri toplama teknikleri, araştırmanın deseni ve bütçe, zaman ve
kontrol açısından sahip olunan olanaklar örnekleme yönteminin seçilmesinde belirleyici
faktörlerdir. Literatürde örnekleme yöntemlerinin sınıflandırılmasında bazı farklılıklar
gözlense de örnekleme biriminin seçiminin olasılıklı olma (probability sampling) ve olasılıklı
olmama (non-probability sampling) durumu, sınıflandırmada sıkça kullanılan temel bir
ölçüttür (Büyüköztürk vd., 2014: 83). Bu ayrım, bu çalışmanın ilerleyen kısımlarında tesadüfi
olan örnekleme yöntemleri ve tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri olarak
kullanılmaktadır.

8.3.1. Tesadüfi Örnekleme Yöntemleri
Bu yöntemler ana kütlenin her birimine örneğe seçilmede eşit şans verir. Örnekleme
birimlerinin seçilmesinde araştırmacının etkisi yoktur. Örnekleme hatalarını hesaplamaya
olanak veren tek seçim yöntemidir (Tokol, 1998: 15). Tesadüfi örnekleme en ideal örnekleme
yöntemleri arasında yer almasına rağmen anakütlenin tam olarak belirlenmesi her zaman için
kolay olmaz. Bu yüzden bazen tesadüfi örnekleme yerine tesadüfi olmaya örnekleme
yöntemlerine başvurmak, zorunluluk hâline gelebilir. Ayrıca tesadüfi örnekleme örnek
kütlenin ana kütleyi tam olarak temsil etme garantisi vermez. Tesadüfi örnekleme dâhilinde
seçilmiş örnek kütleden elde edilen veriler sonucu ortaya çıkarılan bilgi, bilinmeden yapılan
hatalar nedeni ile (soruların cümleye dökülmesinde yapılacak hatalar vb.) gerçeği
yansıtmaktan uzak olabilir (Gegez, 2007: 242).
Tesadüfi örneklemenin avantajları şu şekilde ifade edilebilir (Kurtuluş, 2010: 61):
 Araştırmacı ana kütleyi alt bölümleri itibariyle temsil eden bir örnekten bilgi toplar.
 Örnekleme hatası hesaplanabilir.
 Örneklemeden elde edilen sonuçlar ana kütleye genellenebilir.
Tesadüfi örneklemenin dezavantajları ise şunlardır (Kurtuluş, 2010: 61):
 Tesadüfi olmayan örneklemede ulaşılabilen örnek büyüklüğüne ulaşmak tesadüfi
örneklemede çok daha maliyetlidir. Örnek seçiminde izlenen kurallar görüşme
maliyetlerini arttırmakta ve örneğin dizaynı ciddi bir zaman gerektirmektedir.
 Tesadüfi örneklemenin planlaması ve uygulaması tesadüfi olmayan örneklemeye
göre daha uzun zaman alır.
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Tesadüfi örnekleme yöntemleri basit tesadüfi, zümrelere göre, kümelere göre ve
sistematik örnekleme olmak üzere dörde ayrılmaktadır.
1) Basit Tesadüfi Örnekleme: Basit tesadüfi örnekleme, örnek bireylerinin önceden
bilinen bir olasılıkla tesadüfi olarak seçildiği bir yöntemdir ve bu olasılık her bir
birey için n/N kadardır.2 Basit tesadüfi örneklemede örnek bireylerinin tam bir
tesadüfi süreç yardımıyla seçilmesi önemlidir. Bu nedenle tesadüfi sayılardan
oluşan tablolar yanında bu amaçla hazırlanmış özel işlem programlarından
yararlanmak uygundur. Basit tesadüfi örneklemenin uygulanabilmesi için ana kütle
listesinin ulaşılabilir olması gerekir yani örnekleme çerçevesi olmalıdır (Kurtuluş,
2010: 61).
Örneğin İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü birinci
sınıfta okuyan 100 öğrenciden 10 kişilik bir örnek seçecek olalım. Elimizdeki sınıf
listesi yardımıyla (ana kütle listesi) basit tesadüfi örnekleme yönteminden istifade
edip bu seçimi yapacak olursak 100 öğrenciden her birinin 10 kişilik örnekleme
dâhil olma şansı önceden bilinmekte ve eşittir. n/N yardımı ile 10/100’ün
sonucunda her bir öğrencinin örnekleme dâhil olma şansının %10 olduğu
araştırmacı tarafından baştan bilinmektedir.
Basit tesadüfi örnekleme, zaman alıcı, maliyetli ve bazen uygulanması imkânsız bir
örnekleme yöntemidir. Bu yüzden fazla kullanılan bir örnekleme yöntemi değildir.
Genellikle ana kütlenin küçük olduğu durumlarda tercih edilen bir örnekleme
yöntemidir (Gegez, 2007: 243).
2) Sistematik Örnekleme: Sistematik rastlantısal örnekleme olarak da
isimlendirilebilen sistematik örnekleme, evren listesinden eşit aralıklarla seçimler
yapılmasını içeren bir örneklemedir. Bunun için örneğe girecek birimlerin yerini
belirleyen atlama aralığının (eşit aralık) saptanması gerekir. Evren birim sayısının
istenilen örneklem büyüklüğüne bölünmesiyle eşit aralık bulunur (N/n=k). 500
kişilik bir evrenden 50 kişi örneklem grubuna alınacaksa eşit aralık 10 olur yani her
10. kişi örnekleme alınır. Listeden ilk isimden başlanabileceği gibi herhangi bir
isimden de başlanabilir. Burada önemli olan eşit aralığa uygun seçim yapmaktır
(Bal, 2012: 122).
Sistematik örneklemede başlıca sorunlar; ana kütle bireylerinin numaralanabilir
hâle dönüştürülmesi, ilk bireyin tam bir tesadüfi süreç sonucu da seçilmesi ve ana
kütle dağılımının periyodik bir dalgalanmadan arınmış olmasına ilişkindir
(Kurtuluş, 2010: 62). Bir diğer deyişle sistematik örneklemede ilk bireyin kim
olacağının belirlenmesi kadar k değerine göre atlayarak devam eden sistemin tam
da k değeri kadar sorun yaratan birimlere denk gelmediği de kontrol edilmelidir.
Bunun için sistematik örneklemede birden fazla başlangıç noktası alınarak
örneklem değerlerinin kıyaslanması yararlı olacaktır.
2

n: örnek sayısı, N: ana kütle sayısını göstermektedir.
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3) Kümelere Göre Örnekleme: Kümelere göre örnekleme, ana kütlenin çeşitli
gruplardan oluşması hâlinde bu grupların tesadüfi yöntemle aralarından belirli
sayıda grubun (kümenin) seçilmesi esasına dayanır. Seçilen gruplardaki tüm
birimler örnek birimlerini oluşturur. Ana kütlenin listesinin elde edilmesinin çok
güç olması durumunda veya listenin güncelliğini kaybetmiş olması gibi nedenler
söz konusu ise kümelere göre örnekleme kullanılabilir. Örneğin bir üniversitede
öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını belirlemek amacıyla bir araştırma
yapılmak istendiğini varsayalım. Tüm üniversitenin öğrencilerinin listesinin elde
edilmesi güç ise örneğin üniversiteyi oluşturan fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulları birer küme olarak kabul edebiliriz. Dolayısıyla kaç küme seçmek
istiyorsak bu kümeler arasından tesadüfi olarak o sayıda kümeyi seçeriz; o kümeyi
oluşturan tüm öğrenciler örnek birimlerini oluştururlar. Bu fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokulu olarak kümelere ayrılıp seçim bu kümelerden yapıldığı için tek
aşamalı kümelere göre örnekleme yapılmış olur. İlk aşamayla yetinmeyip örneğin
birimler bölüm düzeyinde alt kümelere ayrılır ve bu kez seçilen fakülte,
yüksekokul veya meslek yüksekokullarından bölüm düzeyinde kümeler seçilirse
bu, iki aşamalı kümelere göre örnekleme adını alır. Bu durumda seçilen
bölümlerdeki tüm öğrenciler örnek birimlerini oluşturur (Yükselen, 2003: 71).
4) Zümrelere Göre (Tabakalı) Örnekleme Yöntemi: Ana kütle içinde inceleme
konusu açısından kendi içinde daha homojen alt grupların olduğu durumlarda
gruplar arası ve grup içi farklılıkları (varyansları) içeren örnekleme yöntemlerinin
kullanılması daha uygundur çünkü basit tesadüfi örnekleme bu durumda yeterli
olmayacaktır. Örneğin seçtiğiniz örnek bireyleri hep aynı özelliğe sahip kişiler
olabilir. Başka bir deyişle bu tür durumlarda ana kütleyi alt gruplara veya zümrelere
ayırarak zümrelere göre örnekleme yapmak daha güvenilir sonuçlar verecektir.
Kuramsal olarak böyle olmakla birlikte ana kütleyi alt gruplara ayırmanın
maliyetini de hesaba katmak gerekir. Araştırmacı ilgilendiği ana kütlenin kendi
içinde daha homojen alt gruplara veya zümrelere bölünüp bölünemeyeceği ve
bölümleme maliyetinin ve yararının ne olacağını dikkate alarak uygun yöntemi
seçmelidir ( Kurtuluş, 2010: 62). Zümrelere göre örnekleme ile kümelere göre
örnekleme mantık olarak benzeşir görünmekle birlikte Tablo 8.2.’deki gibi
farklardan bahsedilebilir.
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Zümrelere Göre Örnekleme

Kümelere Göre Örnekleme

Grup içi homojenlik

Grup içi heterojenlik

Gruplararası heterojenlik

Gruplararası homojenlik

Her gruptan tesadüfi örnek seçimi

Grupların tesadüfi seçimi

Tablo 8.2: Zümrelere Göre Örnekleme ile Kümelere Göre Örneklemenin
Karşılaştırılması
(Kaynak: Gegez, 2007: 248)
Zümrelere göre örnekleme, diğer tesadüfi örnekleme yöntemlerine göre daha ileri bir
yapıya sahiptir. Grupların varlığı ve bu grupların homojenliğine ilgi göstermesi bu yöntemin
en önemli avantajıdır. Ancak bu yöntemin de dezavantajları bulunmaktadır.
Zümrelere göre örneklemenin en önemli dezavantajlarından biri, örnekleme sürecini
uzatması, zümre sayısına bağlı olarak daha fazla aşama eklemesidir. Ayrıca gruplara ayırmak
için örnek karakteristiklerinin oldukça iyi bilinmesi gerekir. Örnek elemanlarının zümrelere
ayırma için gerekli kriterleri tam olarak karşılayıp karşılamadığının tespitinde zorluklar
yaşandığında, zümrelere ayırma işlemi başarılı olamaz (Gegez, 2007: 248).

8.3.2. Tesadüfi Olmayan Örnekleme Yöntemleri
Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinde araştırmacı örneğe girecek birimleri
kendisine göre tesadüfi olmayan şekilde seçer. Bu nedenle tesadüfi olmayan örnekleme
yöntemlerinde örnekleme hatasını hesaplamak mümkün değildir. Tesadüfi olmayan
örneklemede örnekleme hatasının saptanamamasına karşın iyi oluşturulmuş amaca uygun bir
tesadüfi olmayan örnekleme, tesadüfi örneklemeye oranla daha geçerli ve güvenilir sonuçlar
verebilir. Ancak kuşkusuz ki tesadüfi olmayan geçerli ve güvenilir bir örneklemenin
yapılabilmesi, büyük ölçüde araştırmacının yetenek, beceri ve tecrübense bağlıdır (Yükselen,
2003: 59). Bu bağlamda tesadüfi olmayan yöntemlerin kullanılmasında beş durumun olması
beklenir (Nakip, 2005: 140):
1) Bir araştırmanın keşfedici aşamalarını ortaya koyarken,
2) Bir anketi uygulama öncesi test ederken,
3) Ana kütle homojen özelliklere sahipse,
4) İstatistiksel bilgiler azsa,
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5) Uygulamanın kolay olması isteniyorsa.
Tesadüfi olmayan örneklemenin avantajları da şu şekilde ifade edilebilir (Kurtuluş,
2010: 63):
 Tesadüfi olmayan örnekleme tesadüfi örneklemeye göre daha az maliyetlidir.
Kesinliğin kritik önemde olmadığı durumlarda bu özelliği tesadüfi olmayan
örneklemeyi cazip kılmaktadır.
 Tesadüfi olmayan örneklemenin uygulaması tesadüfi örneklemeye göre daha az
zaman alır.
Bu yöntemin dezavantajları ise şöyledir (Kurtuluş, 2010: 63):
 Örnekleme hatası hesaplanamaz.
 Araştırmacı ana kütleden seçilen örneğin ana kütleyi temsil etme derecesini
bilemez.
 Tesadüfi olmayan örneklemeden elde edilen sonuçlar ana kütleye genellenemez ve
genellenmemelidir.
Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri; kolayda, kota, kartopu ve kasıtlı(yargısal)
örnekleme türlerine sahiptir.
 Kolayda Örnekleme: Kolayda örneklemede örnek birimleri, araştırmacının
kolayına nasıl gelirse o şekilde seçilmesi esasına dayanır. Örneğin kentin herhangi
bir sokağından günün herhangi bir süresinde geçenler, araştırmacının konuyla
ilgileri olduğunu bildiği arkadaşları ve yakınları, bir mağazaya verilerin toplanacağı
gün gelenler kolayda örnekleme birimlerini oluştururlar. Zaman zaman televizyon
muhabirlerinin kamera ve mikrofonu alarak cadde ve sokaklarda dolaşıp röportaj
yaptıkları bireyler kolayda örnekleme birimleridir (Yükselen, 2003: 59).
 Kartopu Örneklemesi: Kartopu örneklemesi, ulaşılmak istenen ana kütlenin
belirlenmesinin zor olduğu ve araştırmacının elde ettiği örnekleme çerçevesinin
fazla sayıda örnek bireyi kapsamadığı durumlarda başvurulan bir örnekleme
yöntemidir. Örnek kütleye dâhil edilecek ilk bireyin seçimi yargısal veya tesadüfi
olarak yapılır. Ardından ikinci kişi ilk görüşülen kişinin yönlendirmesi ile seçilir.
Örneğin hapishaneden çıkanların tüketim davranışı konusunda yapılacak olan bir
araştırmada kartopu örneklemesi kullanılabilir. Bu durumda araştırmacı öncelikle
hapishaneden çıkmış bir kişiyi bulmalıdır. Onunla görüştükten sonra o kişinin
kendisini gönderebileceği hapishaneden yeni çıkmış birine gidebilir. Böylelikle her
görüştüğü kişinin kendisini bir başka kişiye yönlendirmesiyle örnek hacmi tıpkı
tepeden yuvarlanan bir kartopunun kar toplaması gibi yavaş yavaş artar (Gegez,
2007: 251).
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 Kasıtlı (Yargısal) Örnekleme: Araştırmacının yargısına dayanan subjektif bir
yöntemdir. Ana kütlenin içinden kendince uygun olduğunu düşündüğü birimleri
seçer. Bu örnekleme yöntemi ile elde edilen sonuçlar da genellenemez çünkü
tesadüfi olmayan bir seçimdir. Ancak bazı durumlarda kötü bir tesadüfi örnekleme
yönteminden daha iyi sonuç verebilir. Araştırmacı, çok büyük olmayan bir ana
kütledeki bireyleri tanıyorsa (tesadüfi olmayan bir durum söz konusu olsa da) daha
iyi sonuçların elde edilmesi mümkündür (Kurtuluş, 2010: 64).
 Kota Örneklemesi: Kota örneklemesi dikkatli uygulandığında diğer tesadüfi
olmayan örnekleme yöntemlerine göre daha doğru ve ayrıntılı veri toplanmasını
sağlar. Bu yöntemde ana kütlenin çeşitli özelliklerine (yaş, meslek, cinsiyet,
öğrenim durumu vb.) kotalar verilerek her bir kotadan uygun sayıda birim örneği
alınır. Kota örneklemesinin uygulanabilmesi için ilgili özellikler itibariyle ana
kütlenin oransal dağılımının bilinmesi gerekir. Örneğin araştırılmak istenen konu
itibariyle yaş grupları önemli bir faktör ise ana kütlede her bir yaş grubunun oranı
belirlenir. Her bir yaş grubunun oranına göre örnek büyüklüğü içinde de söz konusu
yaş grubunun temsil edilmesi sağlanır. Ancak o yaş grubuna giren birimlere
ulaşılması, araştırmacının kendi yargısına göre belirlenir (Yükselen, 2003: 60).
Yaş örneğinden devam edecek olunursa genç ve yaşlı olmak üzere iki kotanın
belirlendiğini varsayalım. Genç ve yaşlıların gerçekte sayısının eşit olduğu tahmin
edilmekteyse örnek kütlede de genç ve yaşlı sayısının eşit olması gerekmektedir.
Örnekleme yöntemlerinden hangisinin tercih edileceği, araştırma sürecinin diğer
adımlarında olduğu gibi araştırmacının inisiyatifinde olup eldeki bütçe ve zaman kısıtları ile
birlikte değerlendirilebilmektedir. Bunların yanı sıra elde edilmek istenen sonuçların
genelleştirilip genelleştirilemeyeceği de üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir husustur.
Ayrıca aşağıdaki kriterlerin de kullanılması önerilmektedir:
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Faktörler

Tesadüfi Olmayan Örnekleme

Tesadüfi Örnekleme

Araştırma Türü

Keşifsel

Sonuçlandırıcı

Hata Büyüklüğü

Örnekleme dışı hata büyük

Örnekleme hatası büyük

Ana Kütle Değişkenliği Homojen (düşük)

Heterojen (büyük)

İstatistiksel Koşullar

Uygun değil

Uygun

Operasyonel Koşullar

Uygun

Uygun değil

Tablo 8.3: Tesadüfi/Tesadüfi Olmayan Örnekleme Yöntemi Seçimi
(Kaynak: Malhotra, 1999: 347’den akt. Gegez, 2007: 253.)

8.4. Örnek Hacminin Belirlenmesi
Örnek hacminin belirlenmesinde kullanılan dört yöntem vardır (Gegez, 2007: 262):
1) Körlemesine Tahmin: Bu yöntem örnek hacminin belirlenmesinde
kullanılabilecek en kötü yöntemdir. Araştırmacı, ana kütleden ne kadarlık bir örnek
alınacağını kendi tahminlerine dayanarak belirler. Örnek hacminin seçiminde
dayandırılabilecek hiçbir bilimsel temel yoktur.
2) Endüstri Standartları: Bu yöntem, belirli bir endüstride örnek hacmi konusunda
daha önceden belirlenmiş standartlar olması durumunda kullanılır. Örneğin
sigortacılık sektöründe tüketici marka tercihlerini belirlemede genellikle 600 kişilik
bir örnek hacmi kullanılıyorsa bu örnek hacmi, aynı konuda yapılabilecek diğer
çalışmalar için de kullanılabilir. Körlemesine tahminle endüstri standartları
arasındaki temel farklılık; körlemesine tahminin tamamen araştırmacının
sezgilerine izin verirken endüstri standartları kararının geçmiş çalışmalara
dayandırılmasıdır. Ancak bu yaklaşım önceki çalışmalarda kullanılan örnek
hacminin hatasız olduğu varsayımını kabul ettiği için tıpkı körlemesine tahmin gibi
bu yöntem de bilimsel dayanaklardan yoksundur.
3) Bütçe İmkânları Yöntemi: Bu yöntemde araştırmacı, bütçe imkânlarının el
verdiği ölçüde örnek birimi araştırma kapsamına dâhil eder. Bu yöntem, özellikle
belirli bir bütçe tahsisatının yapıldığı araştırma projelerinde tercih edilir.
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4) İstatistiksel Yöntem: Bilimsel temellere dayandığı ve teorik açıdan en doğru
yaklaşım olduğu için örnek hacminin belirlenmesinde kullanılabilecek en iyi
yöntemdir.
İstatistiksel yöntemle örnek büyüklüğünün belirlenmesinde aşağıdaki formülden
yararlanılmaktadır:
n = (p x q) / (e/z)2
Formülde “e” araştırmacı tarafından belirlenen hata payını, “z” ise yine araştırmacı
tarafından belirlenen güven aralığı değerini ifade etmektedir. (pxq) ise ana kütle standart
sapmasının bilinmesini gerekli kılmakla beraber çoğu kez bu durum olanaksız olduğundan
genelde bu değeri maksimize eden 0,5 x 0,5 değeri tercih edilmektedir. Bir diğer deyişle “e”
ile araştırmacı elde edeceği sonuçların ne kadar hata içereceğini çalışmanın başında
belirlemektedir. Öte yandan sosyal bilimlerde “z” ile ifade edilen güven değerleri %90, %95
ya da %99 olarak tercih edilmekte olup araştırmacı ne kadar hassas bir olasılıkla araştırma
sonuçlarını yansıtacağına yine en baştan karar vermektedir. %95 güven aralığı, sosyal
bilimlerde çok sık tercih edildiğinden formülün farklı hata marjlarında çalıştırıldığında ortaya
çıkaracağı örnek büyüklüğü aşağıdaki gibi gösterilebilmektedir.
Hata Marjı
Anakütle

%5

%3

%2

%1

100

79

91

96

99

300

168

234

267

291

500

217

340

414

475

1000

278

516

706

906

10.000

370

964

1936

4899

100.000

383

1056

2345

8762

10.000.000

384

1067

2395

9513
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Tablo 8.4: %95 Güven Düzeyinde Farklı Ana Kütle Büyüklükleri için Örnek
Hacimleri
(Kaynak: Saunders vd., 2000: 156’dan akt. Gegez, 2007: 261)
Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği üzere araştırmacı aynı güven düzeyinde, daha
az hata marjıyla çalışmak istediğinde örnek sayısının büyümekte olduğu görülmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Örneklem, bir ana kütleden ilgili ana kütleyi temsil kabiliyetine sahip bir alt birim olup
bu alt birimin seçilmesinde örnekleme yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Araştırmacı,
araştırma problemini çözümlemek için önce tamsayım mı yoksa örneklem mi sorunsalını
çözümlemek zorundadır.
Eğer örneklem üzerinde çalışmayı tercih edecekse ana kütlenin tanımlanmasından ve
bu ana kütleden hangi örnekleme yöntemi ile ne kadarlık bir örnek seçeceğini tespit etmek
durumundadır. Bu bağlamda ana kütlenin tanımlanması ile başlayan süreçte araştırmacı
olasılık teorisine dayanan tesadüfi bir yöntemi mi yoksa araştırmacının birikim ve
yeteneklerine dayalı tesadüfi olmayan bir yöntemi mi tercih edeceğine karar vermektedir. Bu
karar, araştırma sonuçlarının genelleştirilme amacının olup olmamasından eldeki bütçe ve
zamanın bir fonksiyonudur. Benzer bir durum, örnek sayısının belirlenmesi için de geçerlidir.
Örnekleme, bir araştırmanın ulaşacağı sonuçta en önemli basamaklardan biri olarak önemle
ve hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur.
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Bölüm Soruları
1) Örnek kütlenin kullanılmasından dolayı oluşan hataya ne ad verilir?
a) Örnekleme çerçevesi hatası
b) Örnekleme hatası
c) Tesadüfi olmayan hata
d) Sistematik hata
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Örneklemenin maliyeti tamsayımdan yüksektir.
b)

Tamsayımda yeni cevaplayıcıya ulaşma şansı daha düşüktür.

c)

Örnekleme ile tamsayımdan daha hızlı veri toplanabilir.

d) Tamsayımda toplanan veri her zaman daha doğrudur.
3) Aşağıdakilerden hangisi örnekleme yapılması için gereken koşullardandır?
a) Bütçe kısıtları
b) Zaman kısıtları
c) Ana kütlenin tamamına ulaşmanın imkânsız olması
d) Hepsi
4) Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sürecinin ilk aşamadır?
a) Problemin tanımlanması
b) Örnekleme çerçevesinin belirlenmesi
c) Hedef ana kütlenin tanımlanması
d) Örnek hacminin belirlenmesi
5) Aşağıdakilerden hangisi örnek hacminin belirlenmesinde dikkat edilen nitel
faktörlerden birisi değildir?
a) Araştırmada kullanılan değişken sayısı
b) Kararın önemi
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c) Araştırma raporunun uzunluğu
d) Araştırmada kullanılacak analizlerin özellikleri
6) Örnek birimlerinin seçilmesinde araştırmacının etkisi olmadığı örnekleme türü
hangisidir?
a) Tesadüfi örnekleme yöntemleri
b) Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri
c) Kısmen tesadüfi örnekleme yöntemleri
d) Hiçbiri
7) Ana kütlenin çeşitli gruplardan oluşması durumunda bu grupların tesadüfi
yöntemle aralarından belirli sayıda grubun seçimi hangi örnekleme türüdür?
a) Zümrelere göre örnekleme
b) Kümelere göre örnekleme
c) Kotalara göre örnekleme
d) Sistematik örnekleme
8) Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinin kullanılması için hangi koşullara
gereksinim vardır?
a) Ana kütle homojen özelliklere sahip olmalıdır.
b) Araştırma, keşifsel nitelikte olmalıdır.
c) İstatistiksel bilgi miktarı az olmalıdır.
d) Hepsi
9) Araştırmacının kendince uygun olduğunu düşündüğü birimleri seçtiği örnekleme
yöntemi hangisidir?
a) Kolayda örnekleme
b) Kota örneklemesi
c) Yargısal örnekleme
d) Basit tesadüfi örnekleme
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10) Aşağıdakilerden hangisi örnek hacminin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden
birisi değildir?
a) Geometrik yöntem
b) Endüstri standartları
c) İstatistiksel yöntem
d) Körlemesine tahmin

Cevaplar
1) b, 2) b, 3) d, 4) c, 5) c, 6) a, 7) b, 8) d, 9) c, 10) a
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9. ÖLÇME VE ÖLÇEKLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ölçme, ölçekleme, ölçek türleri ve tutumların ölçülmesinde kullanılan
özel nitelikli ölçek türleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Ölçüm yapılmadan bilgi üretmekten mümkün değildir .” önermesini tartışınız.
2) “Sosyal bilimlerde özel nitelikli ölçekler yardımıyla birçok tutum ve davranış
ölçülebilir.” ifadesini düşününüz.
3) “Doğru ölçeği seçmek, doğru analizi belirlemenin ön koşuludur.” ifadesini
tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ölçme, ölçek türleri ve
tutumların
ölçümlenmesinde
kullanılan özel ölçek
türleri ele alınmaktadır.

Ölçme ve ölçekleme konuları
öğrenilerek bilimsel araştırma
sürecindeki yeri kavranacaktır.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Ölçme
 Nominal ölçek
 Ordinal ölçek
 Aralıklı ölçek

 Oransal ölçek
 Karşılaştırmalı ve karşılaştırmalı olmayan ölçekler
 Likert tipi ölçek
 Semantik farklılıklar ölçeği
 Stapel ölçeği
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Giriş
Araştırma sürecinde en önemli basamaklardan biri verilerin toplanmasıdır. Veriler;
anket, deney ya da gözlem yolu ile toplanabilmektedir. Bu bölümde ise anket yöntemi ile veri
toplarken yani ölçüm yaparken hangi tip ölçeklerden yararlanılabileceği konusu üzerinde
durulmaktadır. Ölçme ve ölçekleme, araştırma sürecinin diğer basamakları gibi araştırmacının
hassasiyetle düşünmesi gereken bir dizi soruyu ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda ölçme ve
ölçekleme kavramları ele alındıktan sonra ölçek türleri örnekleri ile açıklanmaktadır.
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9.1. Ölçme ve Ölçekleme Kavramları
Ölçme, önceden tespit edilmiş kurallar dâhilinde sayıların ya da sembollerin
nesnelerin özelliklerine atanmasıdır; başka bir ifadeyle bir nesnenin sahip olduğu nitelikleri
yansıtan sayının ya da sembollerin dönüştürülerek nesnelere atandığı süreçtir. Ölçülen,
nesnenin kendisi olmayıp onun bazı nitelik ya da özellikleridir. Burada önemli olan, sayıların
özelliklere atanması için ortaya konan kuralların belirlenmesidir. Mesela bir filmin
uzunluğunu ve filmde oynayan oyuncuların sayısını ölçmek yerine onun eğlendiriciliğini,
seyredilebilirliğini ve çekiciliğini ölçmek gibi. Aynı şekilde tüketicilerin yaş, gelir ve eğitim
düzeylerini ölçmek objektif ölçmelerdir. Tüketicilerin tutumlarını, inançlarını ve duygularını
ölçmek ise sübjektif ölçmelerdir (Nakip, 2005: 91).
Ölçme, belirli kurallar çerçevesinde gözlemlere (veya cevaplara) sayısal değerlerin
verilmesidir. Ölçmenin iki yararı bulunmaktadır:
1) Sonuçlar daha verimli bir şekilde özetlenebilir.
2) Sayısal değerler alan verilerin çeşitli istatistiksel ve matematiksel teknikler
kullanılarak değiştirilmesini mümkün kılar.
Ancak sayısal değer vermek her zaman çok kolay bir iş değildir. Özellikle de
duygulara, fikirlere, inançlara ve tercihlere göre yapılan değerlendirmelerde bu durum ortaya
çıkmaktadır. Herhangi bir araştırmada bir ölçme yapılırken (veya veri toplanırken) simgeler
(örneğin sayılar) arasındaki ilişkilerin bu simgelerin temsil ettiği gerçek hayat objeleri
arasında da ne derece var olduğunu saptamak gerekir. Gerçek hayatla simgeler arasındaki
dönüşüm olanaklarına göre çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bu ölçeklerin kısaca incelenmesi,
nitel (kalitatif) bilgilerin hangi ölçüde nicel (sayısal) bilgilere dönüştürülebileceğini
belirlemek açısından gereklidir. Bu ölçeklerin incelenmesinde sağlanacak bir başka yarar,
araştırmacının ilgili verilerin analizinde hangi istatistiksel analiz tekniklerini
kullanabileceğinin belirlenmesidir (Kurtuluş, 2010: 93-94).
Yukarıda sözü edilen bilgiler ışığında ölçme ile nesne, kişi ya da objelerin belirlenen
özelliklerinin ölçümlenmesinden bahsedilirken bu işlemde kullanılan yapılara ise ölçek adı
verildiği söylenebilir. Bu bağlamda, ölçme dört düzeyde ortaya çıkabilmektedir (Nakip, 2005:
92):
 Tanımlama: Tek bir tanımlayıcıya ya da etikete dayanmadır. Mesela “evet-hayır”,
“doğru-yanlış” veya cevaplayıcının yaşları, tanımlayıcı olarak kabul edilebilir.
 Sıralama: Tanımlayıcının nispi hacim ve büyüklüklerini gösterir. “…den büyük…den küçük” veya “…eşit” gibi formları içerir.
 Uzaklık: Eğer tamamlayıcılar arasındaki mutlak farklılıklar belirliyse ve birim
olarak ifade edilebiliyorsa burada uzaklık söz konusudur. Mesela üç şişe Mis Süt
alan bir şişe alandan, iki şişe alandan daha fazla almıştır. Bu da iki alıcı arasındaki
mutlak farklılıktır.
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 Köken: Eğer sıfır gibi tek bir başlangıç noktası varsa köken ölçmesi söz
konusudur. Mesela sıfır rakamı, ailede fert sayısı, gelir ve yaş gibi değişkenlerin
kökenidir.
Burada ölçek türleri ayrımından söz edilmesi gerekmektedir. Ancak bunun için de veri
türlerine atıfta bulunulması yararlı olacaktır.
Değişken, bir niteliği belirtiyorsa bu değişkene nitel değişken elde edilen veriye nitel
veri; ölçülebilir, tartılabilir, bir niceliği belirtiyorsa bu değişkene nicel değişken ve elde edilen
veriye nicel veri adı verilir (Özdamar, 2013: 57). Bu bağlamda da literatürde de en sık tercih
edilen ölçek sınıflandırması parametrik ve parametrik olmayan biçimindedir. Bir diğer deyişle
ölçekler, metrik (kantitatif) ve metrik olmayan (kalitatif) ölçekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Metrik olmayan ölçekler belirli bir özelliğin varlığını ve yokluğunu gösterir. Örneğin bir
kişinin cinsiyeti ya kadın ya da erkektir. Bunun ölçüsü yoktur. Buna karşılık metrik ölçekler
subjeler arasındaki miktarsal ve düzeysel farklılıkları gösterir (Gegez, 2007: 194). Nominal ve
ordinal ölçekler parametrik olmayan (metrik olmayan) ölçek türüne girerken aralıklı ve
oransal ölçekler ise parametrik (metrik) ölçek kategorisinde ele alınmaktadır.

9.2. Ölçek Türleri
Bu başlık altıda ölçek türlerinden bahsedilmektedir.

9.2.1. Nominal (Kategorik/Sınıflayıcı/Saymalı) Ölçek
Bu ölçekte kullanılan rakamlar, sadece temsil ettikleri olguların (birey, olay, durum)
karşılığıdır. Eski kurallara göre uygulanan bir futbol takımında oyuncuların forma numaraları
nominal ölçeğin tipik bir örneğidir. “1” numaralı forma kaleciyi temsil etmekte; “2” numaralı
forma sağbeki temsil etmektedir. Ancak 1 ile 2 arasında anlamlı hiçbir karşılaştırma yapmak
mümkün değildir. Örneğin “2’nin 1’den büyük olması” bu ölçekte hiçbir şey ifade etmez
(Yükselen, 2003: 108).
Bu ölçek türünün şu özellikleri vardır ( Nakip, 2005: 93):
 Gözlemlerin oranı alınabilir. Mesela ankete katılanların %40’ı kadın ve %60’ı
erkektir.
 Sıralaması yapılamaz. Mesela memurlar 1, işçiler 2, esnaf 3 ve sanayiciler 4
olarak gösterilmişse burada sayılar herhangi bir mesleğin üstünlüğünü göstermez.
 Aritmetik ortalaması alınmaz. Mesela cevaplayıcıların TC kimlik numaralarının
toplanması ve sigortalı sayısına bölünmesi bir şey ifade etmez.
 Modu alınabilir. Mod, bir dizi sayı içerisinde en çok tekrarlanan rakamdır. Eğer
toplam 400 tüketiciden 200’ü televizyondan, 100’ü radyodan, 60’ı gazeteden ve
40’ı da dergiden etkileniyorsa burada mod 200 olup televizyona atfedilir.
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 Sıklığı(frekansı) tespit edilebilir: Nominal ölçekle ilgili yukarıda verilen
özelliklere göre bu ölçek türünün sınıflandırmadaki en zayıf ölçek türü olduğu
söylenebilir.

9.2.2. Ordinal (Sırasal) Ölçek
Bu ölçeğin amacı, bir konu hakkındaki düşünceleri bir öncelik sırasına koymaya
hizmet etmektir. Bu ölçek, belirli bir özelliğe göre nesnelerin ya da yargıların konumlarını,
aralarındaki uzaklığı belirtmeksizin dile getiren bir ölçek türüdür. Söz gelimi bir malda
bulunması arzu edilen değişik nitelikler vardır. Bu niteliklerin her birinin aynı derecede
önemli olmadığı açıktır. Aynı biçimde bir siyasi parti, parti programını çizmeden önce değişik
seçmen gruplarının beklentilerini önem sırasına göre belirleyecek ise bu ölçekten
yararlanabilir ( Şahin, 2013).
Ordinal ölçek, nominal ölçekten daha güçlü bir ölçektir. Bu ölçeğin esas niteliği bir
sıralama ölçeği olmasıdır. Ordinal ölçekte ölçülmüş veriler belli bir yönde belirli bir nitelik
itibariyle bireylerin veya objelerin sırasını gösterir. Ordinal ölçekte ölçülmüş verilere örnek
olarak objeleri (örneğin çeşitli günlük gazeteler) istenen tercih sırasına göre sıralarsak ve en
fazla tercih edilen gazeteye (örneğin A gazetesine) 1, ikinci derece tercih edilen gazeteye 2,
ve n’inci sırada tercih edilen gazeteye de n sayılarını verirsek bir ordinal sıralama elde ederiz.
Bu sıralamada yer alan sayıların anlamı 1’inci sıradaki gazetenin 2’inci sıradaki gazeteden,
onun da 3’üncü sıradaki gazeteden daha fazla tercih edildiğini göstermesidir. Böyle bir
ölçekte ölçülmüş objeler (örneğimizdeki gazeteler) arasında belirlenen nitelik (tercih sırası)
itibariyle ne kadarlık bir fark bulunduğunu (örneğin A gazetesinin B gazetesinden ne kadar
fazla tercih edildiğini) sayısal olarak saptama olanağı yoktur (Kurtuluş, 2010: 96).

9.2.3. Aralıklı Ölçek
Metrik ölçeklerin ilk türüdür. Bir diğer deyişle önceki ölçeklerden farklı olarak
sayısallaşmanın başladığı ölçek türüdür.
Ölçüm düzeyleri arasında matematiksel anlamın ortaya çıktığı ölçme düzeyidir.
Aralıklı ölçekle ordinal ölçek arasındaki tek fark, aralıklı ölçeğin sıralamalardaki mukayeseli
farklılığı göstermesidir. Bir başka deyişle aralıklı ölçekte ölçek üzerindeki noktalar arasındaki
uzaklıklar eşittir. Örneğin ordinal ölçekte 1 ve 2 arasındaki farklılığın 3 ve 4 arasındaki
farklılığa eşit olduğu söylenemez. Oysaki aralıklı ölçekte bu uzaklıklar aynıdır. Hatta aralıklı
ölçekte 1 ve 3 arasındaki uzaklık 2 ve 4 arasındaki uzaklığa eşittir. Termostatlar ve
termometreler aralıklı ölçek için örnek oluşturabilir.
“Kadınlar satın alma esnasında erkeklerden daha rasyonel davranırlar.” Yandaki
ifadeye katılma oranınızı işaretleyiniz.
1 = Kesinlikle katılmıyorum.

( )

2 = Katılmıyorum.

( )
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3= Ne katılıyorum ne katılmıyorum.

( )

4 = Katılıyorum.

( )

5 = Kesinlikle katılıyorum.

( )

Yukarıdaki örnekte cevap olarak 2. seçeneği işaretleyen bir kişiyle 4. seçeneği
işaretleyen bir kişi karşılaştırıldığında 2. seçeneği işaretleyen kişinin söz konusu fikre katılma
oranının 4. seçeneği işaretleyen kişiden daha fazla olduğu söylenebilirken bunun ne kadar
olduğunu söylemek mümkün değildir. Hatta bunun iki kat fazla olduğunu da söyleyebilmek
mümkün değildir. Söylenebilecek tek şey, 1 ve 3’ü işaretleyen iki kişi arasındaki farklılığın 2
ve 4’ü işaretleyen iki kişi arasındaki farklılığa eşit olduğudur. Örneğin 10 Co’nin 5oC’den iki
kat sıcak olduğunu söylemek mümkün değildir çünkü aralıklı ölçekte kesin bir sıfır noktası
yoktur. Örneğin 0 derece sıcaklığın olmadığı anlamına gelmez. Hatta 0 derece -5 dereceden
daha sıcaktır çünkü aralıklı ölçekteki sıfır noktası keyfî olarak belirlenmiş olan bir sıfır
noktası olup mutlak sıfır noktasını ifade etmez (Gegez, 2007.: 197).

9.2.4. Oransal ( Oranlı/Oran) Ölçek
Oransal ölçek ilk üç ölçekten daha güçlü bir ölçektir. Bu ölçeğin en önemli nitelikleri,
başlangıç noktasının ve ölçü biriminin değişmez olmasıdır. Oransal ölçek daha çok fiziki
bilimlerde bulunmaktadır. Oransal ölçek üzerinde ölçülmüş objeler veya noktalar (veya
sayılar) birbirinin katı olarak ifade edilebilir. Oransal ölçek üzerinde ölçülmüş verilere tüm
aritmetik işlemler ve pozitif oransal dönüşümler (yani y=cx ve c>0) uygulanabilir. Bu ölçekte
ölçülmüş verilere örnek olarak ağırlık ölçüsü kg veya uzunluk ölçüsü olarak metre verilebilir.
Bu ölçeklerin başlangıç noktaları objektif ve değişmezdir. Ölçek üzerindeki her nokta
birbirinin katı olarak ifade edilebilir. Bu ölçek üzerinde ölçülmüş verilere tüm istatistiki
teknikler uygulanabilir (Kurtuluş, 2010: 98).
Ölçek türleri birlikte düşünüldüğünde nominalden oransala doğru bir güç artışından
söz edebilmek mümkündür. Bir diğer deyişle matematiksel olarak en zayıf ölçek nominalken
bu bağlamda en güçlü ölçek oransal ölçektir. Ayrıca Tablo 9.1’deki gibi ölçek özellikleri bir
arada da gösterilebilir.
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ÖLÇME
DÜZEYİ

ÖLÇEK ÖZELLİKLERİ
Tanımlama

Sıralama

Uzaklık

Başlangıç(Sıfır)
Noktası

Nominal Ölçek

Var

Yok

Yok

Yok

Ordinal Ölçek

Var

Var

Yok

Yok

Aralıklı Ölçek

Var

Var

Var

Yok

Oran Ölçeği

Var

Var

Var

Var

Tablo 9.1: Ölçek Özellikleri ve Ölçek Tipleri
(Kaynak: Burns ve Bush, 2000: 312’den akt. Gegez, 2007: 196.)
Bir araştırma sürecinde bu ölçeklerden yalnızca bir tanesinin tercih edilmesi gibi bir
durum söz konusu değildir. Araştırmacı, araştırma problemine göre çözüm için gereken ölçek
türünü ve buna uygun olarak da istatistiksel analizi belirleyebilmektedir. Önemli olan,
araştırma sürecinin ilk adımından itibaren bütün sürecin doğru ve bilimsel ilkelere riayet
edilerek tasarlanması olup ölçüm ile beklenen faydanın araştırma sürecine göre optimize
edilmesidir.
Yukarıda sözü edilen ölçeklerin yanı sıra sosyal bilimler için oldukça önemli olan
başta tutumların ölçümlenmesi olmak üzere özel nitelikli ölçekler üzerinde durulması
gerekmektedir. Buna göre sosyal bilimlerde gerçekleştirilen anketler temelinde değişkenler üç
ana sınıfa ayrımlanabilmektedir (Kurutuluş, 2010: 99):
1) Tutumlar: Değerlendirilebilir yargılardır (fikir, eğitimi tecrübe, düşünceler vb.
gibi). Bu nedenden dolayı sıfır noktası tek değildir ve demografik özelliklere göre
kişilerde değişkenlik gösterir.
2) Davranış: Satın
değişkenlerdir.

alma, ziyaret

sıklığı

gibi

değişkenler davranışı

ölçen

3) İnançlar: Doğru olduğu düşünülen şeylerdir.
Nitelikler ve davranışlar kolayca ölçümlenebilirler. İnançların ve tutumların ölçülmesi
ise o kadar kolay değildir. Tercihleri, tutumları, fikirleri, bekleyişleri ve faydayı kısaca
psikolojik nitelikleri ile ilgili bilgi ve verileri geçerli ve güvenilir bir biçimde toplayabilmek
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için bazı özel ölçeklerden yararlanmak gerekir. Bu sebeple bu kısımda tutumların
ölçümlenmesinde kullanılan iki temel yöntem olan karşılaştırmalı ölçekler ve karşılaştırmalı
olmayan ölçekler ele alınmaktadır.

9.3.Tutumların Ölçülmesi
Tutumların ölçülmesinde karşılaştırmalı ve karşılaştırmalı olmayan ölçeklerden
yararlanılabilmektedir. Karşılaştırmalı ölçeklerde cevaplayıcılar belirli bir özelliği önceden
belirlenmiş kriterler uyarınca spesifik bir standarda (özellikle belirli bir markaya) göre
karşılaştırırlar. Örneğin cevaplayıcılardan Hürriyet Gazetesi’nin haber doğruluğunu diğer
gazetelerle karşılaştırmaları istenebilir. Karşılaştırmalı ölçeklerin kullanımında standart olarak
seçilen objenin özellikle cevaplayıcılar tarafından çok iyi tanınır ve bilinir olması gerekir. Bu
yüzden karşılaştırmalı ölçekler, sadece ordinal veya sıralama özellikli ölçekleri içerir. Bu
özelliği nedeniyle karşılaştırmalı ölçeklere bazen metrik olmayan ölçekleme adı da verilir.
Karşılaştırmalı ölçeklerin en büyük avantajı, karşılaştırılan objeler arasındaki küçük
farklılıkların ortaya çıkarılabilmesidir. Karşılaştırmalı ölçekler, anlaşılması ve uygulanması
kolay ölçeklerdir.
Karşılaştırmalı olmayan ölçeklerde ise önceden belirlenmiş herhangi bir standart
yoktur. Cevaplayıcılardan her unsuru diğerinden bağımsız olarak değerlendirmesi istenir.
Örneğin cevaplayıcılar belirli bir ürünün kalitesini beş aşamalı bir ölçek üzerinde (5=çok
kaliteli, 1=çok kalitesiz) değerlendirebilirler (Gegez, 2007: 199-200). Sözü edilen bilgiler
dâhilinde karşılaştırmalı olan ve olmayan ölçekler, şekildeki gibi gösterilebilir.

ÖLÇEKLER
Grafik
Ölçekler
İkili
Karşılaştır
ma Ölçeği

Sıralama
Ölçeği

Örnekl
eme
Karşılaştırmal
Süreci
ı
nin
Yerine Karşılaştır Ölçekler Maddel
endiril
Getiril malı
miş
Q Tipi
Olmayan
mesi
Ölçekle
Ölçek
Ölçekler
Likert
Ölçeği

r

Sabit
Semantik
Toplam
Farklılık
Şekil 9.1: Karşılaştırmalı ve Karşılaştırmalı
Olmayan Ölçekler
Ölçeği
Ölçeği
(Kaynak: Gegez, 2007: 199.)
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Şekil 9.1.’de de görüldüğü üzere karşılaştırmalı ölçekler ikili karşılaştırma, sıralama,
sabit toplam ve Q tipi olmak üzere dört türe sahipken karşılaştırmalı olmayan ölçekler
maddelendirilmiş ve grafik ölçekler olmak üzere iki alt başlığa sahiptir. Maddelendirilmiş
olan ölçekler; likert, semantik farklılık ve stapel olmak üzere üç türe sahiptir. Tutumların
ölçülmesinde kullanılan bu özel nitelikteki ölçek türlerinden aşağıda kısaca bahsedilmektedir.

9.3.1. Karşılaştırmalı Ölçekler
Bu başlık altında -Q tipi ölçek haricinde- üç ölçek türü ele alınmaktadır. Bunun nedeni
ise Q tipi ölçeğin uygulama ve yorumlama zorlukları nedeniyle sosyal bilim araştırmalarında
fazla tercih edilmiyor olmasıdır.

9.3.1.1. İkili Karşılaştırma Ölçeği
Çift karşılaştırmalı dereceleme olarak da isimlendirilebilmektedir. Sıralı bir
dereceleme olan bu tür ölçmede önceden belirlenmiş ölçütlere göre iki nesnenin
karşılaştırılmasını isteyen soruları kapsar. Elde edilen veriler genelde sıralamalı türdendir.
Yerli arabalarla yabancı arabaları, İstanbul Hilton Oteli ile İstanbul Sheraton Oteli’nin belirli
ölçüt(ler)e göre karşılaştırılması gibi. Karşılaştırmalar ikiden fazla nesne arasında ikişer ikişer
de yapılabilir. Genelde fiziksel ürünlerin karşılaştırılmasında kullanılmakla beraber
hizmetlerin karşılaştırılmasında da kullanılabilir. Çifte karşılaştırmalı derecelemede soruların
düzenlenmesi, verilerin tasnifi, analizi ve yorumu kolaydır (Nakip, 2005: 97).
Örneğin meyve suyu üreten bir firma, ürünlerinin ambalajlarında hangi malzemenin
kullanıldığını tespit maksadıyla bir anket düzenlemiştir. Firma tüketicinin hangi materyali
tercih etiğinin yanında kullanılan materyalin birbirine tercih derecelerini de öğrenmek
istemektedir. Bu amaçla tüketiciye dağıtılan ankette boş bir tablo sunulmuş ve tüketiciden
tercihlerini ikili ve sütunlar göre yapmaları istenmiştir. Burada (1) ve (0) rakamları
kullanılmıştır. (1), sütundaki materyalin satırdaki materyale tercih edildiğini, (0) ise satırdaki
materyalin sütundaki materyale tercih edilmediğini gösterir. Dikkat edilirse tercihler hep ikili
olmaktadır. Bir tüketicinin bu tabloyu şöyle doldurduğunu farz edelim (Nakip, 2005: 97):
Materyal

Cam

Plastik

Teneke

Karton

Cam

-

0

1

0

Plastik

1

-

1

1

Teneke

0

0

-

0

Karton

1

0

1

-
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Tablo 9.2: Bir Cevaplayıcının Dört Ambalaj Malzemesini Birbirine Tercihi
Sütunlardan okumaya başlarsak cam-plastik hücresinde (1) sayısı olduğuna göre bu
tüketici camı plastiğe tercih ediyor demektir. Cam-teneke hücresinde ise (0) olduğuna göre
tüketicinin tenekeyi cama tercih ettiğini gösteriyor. Cam-karton hücresinde (1) göründüğüne
göre burada cam, kartona tercih edilmiştir vb. (Nakip, 2005: 98). Verilen örnekten de
anlaşılacağı üzere ikili kıyasların gerçekleştirilmesi ve yorumlanması oldukça basittir. Ancak
sadece iki unsurun kıyaslanması gibi bir kısıta sahiptir.

9.3.1.2. Sıralama Ölçeği
Sıralama ölçeği pazarlama araştırmalarında oldukça sık kullanılan ve kullanımı kolay
bir ölçektir. Cevaplayıcılarından kalite, tat, vb. önceden belirlenmiş kriterlere göre ürünleri
sıralamaları istenir. Örneğin cevaplayıcılardan otomobil markalarını tercih sırasını gösterir
şekilde sıralamaları istenebilir (Gegez, 2007: 202).
Cevaplayıcının Sıralamaları
Birinci

İkinci

Üçüncü

Dördüncü

Mercedes

6

3

2

1

Honda

3

5

3

1

Mazda

1

2

4

5

Rover

2

2

3

5

Tablo 9.3: Otomobil Tercihi Sıralama Tablosu
Yukarıdaki tabloda ilk sütuna bakıldığında Mercedes’i birinci tercih olarak
işaretleyenlerin sayısının 6 kişi, ikinci tercih olarak işaretleyenlerin sayısının 3 kişi, üçüncü
tercih olarak işaretleyenlerin sayısının 1 kişi ve dördüncü tercih olarak işaretleyenlerin
sayısının 2 kişi olduğu görülür. Anlaşılacağı gibi toplam olarak 12 cevaplayıcı ile
görüşülmüştür. Yukarıdaki tabloyu daha anlamlı hâle dönüştürebilmek ve genel sonuçları
alabilmek için cevaplayıcı tercih sıraları ile her bir tercih kategorisindeki frekansla çarpmak
gerekir. Bu işlem aşağıdaki tablo üzerinden izlenebilir (Gegez, 2007: 202):
Cevaplayıcının Sıralamaları
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Birinci

İkinci

Üçüncü

Dördüncü

Skor

Mercedes

6x1

3x2

2x3

1x4

22

Honda

3x1

5x2

3x3

1x4

26

Mazda

1x1

2x2

4x3

5x4

37

Rover

2x1

2x2

3x3

5x4

35

Tablo 9.4: Otomobil Tercihi Sıralama Ölçeği Skor Hesaplama Tablosu
Sonuç olarak tablo üzerinde çarpım işlemi yapıldıktan sonra satır toplamları her bir
marka için toplam skoru verecektir. Skorun düşük olması (en çok tercih edilen marka 1’den
4’e doğru sıralandığı için) markanın en çok tercih edildiğini gösterir. Bu durumda en düşük
toplam puanı (22) alan Mercedes markası, en çok tercih edilen marka olarak karşımıza çıkar.
En az tercih edilen marka ise en yüksek puanlı Mazda markasıdır (Gegez, 2007: 203).

9.3.1.3. Sabit Toplam Ölçeği
Bu yöntemde cevaplayıcıdan kendine gösterilen sabit miktardaki üniteleri belirlenmiş
ölçütlere göre nesnelere dağıtması istenir. Bu üniteler puan, para birimi ya da çentik olabilir.
Dağıtım sırasında tek bir ölçüt kullanılabildiği gibi birden fazla ölçütün de kullanılması
mümkündür. Ancak nesnelerin sayısı fazla ise ölçütlerin sayısı çok olmamalıdır. Aksi
takdirde cevaplayıcının bıkkınlığına sebep olabilir. Ünitelerin de 10, 100 ve 1000 gibi
rakamlardan oluşmasında fayda vardır. Bu tür rakamların hem orana dönüştürülmesi hem de
cevaplayıcı tarafından dağıtımı kolaydır (Nakip, 2005: 100).
Örneğin Ankara’da hizmet veren dört market zincirinin üç ölçüte göre
karşılaştırmasını yapmak amacıyla bir çalışma yürüttüğümüzü varsayalım. Bir cevaplayıcı,
kendisine sunduğumuz anketi aşağıdaki biçimde doldurabilir.
Her ölçüt için 100 puanı aşağıdaki marketler arasında dağıtınız.
Ölçütler

Marketler

A Market

Personel Davranışı

Ucuzluk

Ürün Çeşitleri

30

40

40
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B Market

40

10

40

C Market

10

20

5

D Market

20

20

15

Toplam

100

100

100

Tablo 9.5: 100 Puanın Üç Ölçüte Göre Dağılımı
Bu yöntemin en önemli üstünlüğü, markalar arası ya da özellikler arası
karşılaştırmaların sayı ile yapılabilmesidir. En zayıf tarafı da cevaplayıcıların 100 puanı eksik
ya da fazla dağıtma ihtimalidir (Nakip, 2005: 101).

9.3.2.Karşılaştırmalı Olmayan Ölçekler
Bu başlık altında grafik ve maddelendirilmiş ölçeklerden bahsedilmektedir.

9.3.2.1. Grafik Ölçek
Grafik ölçeklerde cevaplayıcı cevaplarını cetvel gibi yatay veya dikey bir bütün ölçek
üzerinde işaretler. Bu ölçek dikey ve yatay yerleştirilebildiği gibi kalitatif veya kantitatif de
olabilir. Grafik ölçekler değişik şekillerde kullanılabilen ölçeklerdir. Bazen düz bir hat
üzerinde numaralarla, bazen de sadece iki uç noktada farklı alternatiflerle kullanılabilirler.
Sadece düz bir hat kullanıldığında araştırmacı anket tamamlandıktan sonra düz hat üzerine
nümerik bir ölçek tatbik eder. Böylece cevaplar ait oldukları kategoriler altında toplanır ve
aralıklı veri olarak analize tabi tutulur. Uygulanması kolay olmakla beraber grafik ölçekler
fazla güvenilir olmadıkları için çok sık kullanılmaz çünkü bu tür ölçeklerle genellikle standart
cevaplar alma şansı olmaz (Gegez, 2007: 205).

9.3.2.2. Likert Ölçeği
Maddelendirilmiş ölçeklerden biri olan bu ölçek, 1932’de Rensis Likert tarafından
geliştirilmiştir. Ölçek verilen bir konu hakkında cevaplayıcının fikirlerinin öğrenilmesini
amaçlar (Tokol, 1998: 56). Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta ve üzerinde birçok
istatistiksel analiz yapılabilmektedir. Tüketicinin bir nesne, bir tutum ya da davranış
konusunda kendisine sunulan ifadelere katılma veya katılmama derecesini ölçer. Her ifade
karşısında “Şiddetle katılıyorum.” ifadesiyle başlayan ve “Şiddetle katılmıyorum.” ifadesine
kadar devam eden beş dereceli bir ölçektir. Beş dereceli bu ölçeğe 1, 2, 3, 4, 5 gibi değerler
verildiği gibi -2, -1, 0, 1, 2 gibi değerler de verilebilir. Likert derecelemesi bir soru olmayıp
ifadelere katılma şiddetini ya da derecesini gösteren bir ölçektir. Tipik bir likert derecelemesi,
20-30 ifadeden ibaret olur. Bu ifadelerin hepsi olumlu yönde ise puanlamayı 1, 2, 3, 4, 5
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Katılıyorum

Kesinlikle

Katılıyorum

Ne katılıyorum
ne katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle

şeklinde yapmak mümkündür. Ancak ifadelerin bir kısmı olumlu ve bir kısmı da olumsuz ise
olumlular 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde puanlanırken olumsuzlar 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde puanlanmalıdır.
Likert ölçeği 5’li, 7’li, 9’lu ve 11’li olabilir. Ancak ülkemizde yaygın olarak kullanılan Likert
ölçeği 5’li ölçeğidir ( Nakip, 2005: 102).

İstanbul Üniversitesi’nde
okumaktan gurur
duyuyorum.
İstanbul Üniversitesi’nde
okumaktan mutluyum.
İstanbul Üniversitesi öğrenci
gelişimini destekler.
Tablo 9.6: 5’li Likert Ölçeği Örneği
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere cevaplayıcının verilen yargıları likert ölçeği ile
değerlendirmesi istenmektedir. Ayrıca dikkat edileceği üzere likert ölçeği temelde eşit
aralıklara dayanan bir aralıklı ölçek türüdür.

9.3.2.3. Semantik Farklılıklar Ölçeği
Boyutsal ayırma ölçeği olarak da bilinmektedir. En belirgin niteliği, cevaplayıcının
ilgili konudaki (örneğin firma imajı, reklam imajı veya marka imajı hakkındaki) tutumunun
hem yoğunluğunu hem de içeriğini saptama olanağı sağlamasıdır. Bu, cevaplayıcının ilgili
konu hakkındaki tutumunu belirli nitelikler -ki her nitelik birer boyut oluşturacaktır- itibariyle
saptanması ile elde edilir. Her bir nitelik için 7 noktalı bir ölçek oluşturulur. Bu ölçeğin bir
ucunda ilgili nitelik itibarı ile en olumlu, diğer ucunda da en olumsuz yargı yer alır. Örneğin
herhangi bir marka malın kalitesinin tüketicilerce ne derecede yeterli veya yetersiz
bulunduğunu saptamak amacıyla şöyle bir ölçek geliştirilebilir (Kurtuluş, 2010: 102):
Yeterli ---:---:---:---:---:---:---:--- Yetersiz
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Bu örnekten de görülebileceği gibi boyutsal ayırma ölçeğinde çeşitli karşıt nitelik
çiftleri cevaplayıcıya verilir. Her nitelik çiftindeki iki uç 7 eşit (varsayılan) aralığa ayrılır.
Böylece cevaplayıcının bu 7 aralıktan birini seçmesi veya işaretlemesi sağlanır. Her bir
aralığın ifade ettiği anlam değişiktir ve ölçeğin 4’üncü yani ortadaki aralığı denge veya
kayıtsızlık aralığıdır. Bu ölçeğin en az eleştirilebilecek bir biçimde kullanılması için dengeli
bir ölçek oluşturmak ve her 7 aralığın anlamını üstüne yazmak gerekir. Bu koşullar
sağlanmadığında elde edilen bilgi ve verilerin geçerlilik ve güvenilirliği büyük ölçüde azalmış
olacaktır (Kurtuluş, 2010: 102 – 104).

9.2.3.4. Stapel Ölçeği
Adını geliştiricisi olan Jan Stapel’den alan stapel ölçeği araştırılan konuya ilişkin
tutumun aynı anda hem yönünü hem de şiddetini ölçer. Kesin bir sıfır noktası olmadığı için
stapel ölçeği de aralıklı ölçekler kapsamında yer alır. Semantik farklılıklar ölçeğine çok
benzeyen stapel ölçeğinde iki zıt sıfat veya kelime kullanmak yerine sadece bir tane sıfat
kullanılır. Bu cevaplayıcının işini kolaylaştırır. +5/-5 ile +3/-3 arasında değişen ve genellikle
dikey olarak yerleştirilmiş bir ölçekte sıfatlar ortada yer alır. Cevaplayıcı ne kadar yüksek bir
sayıyı işaretlemişse belirtilen sıfatın test edilen ürünü vb. o kadar fazla tanımladığı varsayılır.
stapel ölçeği aşağıdaki gibi örneklendirilebilir ( Gegez, 2007: 210):
+3

+3

+3

+2

+2

+2

+1

+1

+1

Hızlı

Pahalı

Güvenli

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-3

-3

-3

Yukarıda da özetlendiği üzere ölçme amacı ölçek türünün şekillenmesinde en önemli
adımdır. Hangi ölçek türünün kullanılacağının belirlenmesinde araştırmacının ölçme ve
ölçekleme konusuna hâkimiyeti çok önemlidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ölçme ve ölçekleme, araştırma sürecinde araştırmacının elindeki problemi
çözümlemesinde en önemli yardımcılarından birisidir. Ölçme ile obje ya nesnelerin sayısal
olarak ifade edilmesine imkân veren bir süreç iken ölçekler bu süreçte kullanılan araçlardır.
Ölçekler, temel olarak nominal, ordinal, aralıklı ve oransal olmak üzere dörde ayrılırken
bunlardan ilk ikisi parametrik olmayan, son ikisi ise parametrik olan ölçeklere tekabül
etmektedir. Söz konusu ayrıma göre ölçekler nominalden oransala doğru gidildikçe
sayısallaşmakta ve güçlenmektedir. Ölçeklerin güçlenmesi ile kast edilen üzerlerinde
gerçekleştirilebilen aritmetiksel ve istatistiksel işlem sayısının artışıdır. Bu ana sınıflamanın
haricinde, sosyal bilimlerde özellikle tutum ve davranış ölçümlerinde tercih edilen özel
nitelikli ölçekler bulunmaktadır. Karşılaştırmalı olup olmamasına göre sınıflandırılan
tutumları ölçme amacı taşıyan ölçeklerin kullanımı, araştırmacının amacı ve eldeki problemin
niteliği ile doğrudan ilişkili olup araştırmacının ayrıca ilgili ülkedeki araştırma kültürünü de
göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bir diğer deyişle likert ölçeği ile veri toplama
geleneği olan bir ülkede stapel ölçeğini tercih etmemenin daha yararlı olacağı ifade edilebilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ölçme düzeylerinden değildir?
a) Tanımlama
b) Sıralama
c) Köken
d) Bağımlılık
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi nominal ölçekler için doğru değildir?
a) Gözlemlerin oranı alınabilir.
b) Sıralaması yapılabilir.
c)

Modu alınabilir.

d) Frekansı tespit edilebilir.
3) Aşağıdakilerden hangisi bir konu hakkındaki düşünceleri öncelik sırasına
koymayı amaçlayan bir ölçek türüdür?
a) Nominal ölçek
b) Ordinal ölçek
c) Aralıklı ölçek
d) Oransal ölçek
4) Aşağıdaki ölçeklerden hangisinin başlangıcı noktası sabittir?
a) Nominal ölçek
b)

Ordinal ölçek

c) Aralıklı ölçek
d) Oransal ölçek
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5) Aşağıdakilerden hangisi tutumların ölçülmesinde kullanılabilen bir ölçektir?
a) Likert ölçeği
b) Stapel ölçeği
c) Sıralama ölçeği
d) Hepsi
6) Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı ölçeklerden değildir?
a) Sıralama ölçeği
b) Q tipi ölçek
c) Grafik ölçek
d) Sabit toplam ölçeği
7) Araştırılan konuya ilişkin tutumun aynı anda hem yönünü hem de şiddetini
ölçebilen ölçek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stapel ölçeği
b) Likert ölçeği
c) Semantik farklılıklar ölçeği
d) Hiçbiri
8) Aşağıdakilerden hangisi metrik bir ölçek değildir?
a) Likert ölçeği
b) Nominal ölçek
c) Oransal ölçek
d) Aralıklı ölçek
9) Aşağıdaki ölçeklerden hangisi diğerlerine göre daha güçlü bir ölçek olarak kabul
edilebilmektedir?
a) Nominal ölçek
b) Ordinal ölçek
c) Aralıklı ölçek
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d) Oransal ölçek
10) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir ölçek türü ile ölçülmektedir?
a) Kilogram
b) Metre
c) Fahrenhayt
d) Metreküp

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) b, 4) b, 5) d, 6) c, 7) a, 8) b, 9) d, 10) c
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10. VERİ ANALİZİ SÜRECİ VE İSTATİSTİKSEL TESTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde araştırma sürecinin bir adımı olan veri analizi süreci aşamaları ve
istatistiksel testler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Veri analizi süreci, araştırma sürecinin önceki adımlarının doğruluğunun kontrol
edilebileceği aşamadır.” önermesini tartışınız.
2) “Araştırmada kullanılacak ölçek, veri analizi seçiminin ana belirleyicisidir.”
ifadesini düşününüz.
3) “Her veri için uygun bir analiz vardır.” ifadesini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Veri analizi süreci ve bu
süreçte kullanılan
istatistiksel testler ele
alınmaktadır.

Veri analizi süreci öğrenilerek
istatistiksel testlerin işlevleri
kavranacaktır.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Veri analizi süreci
 Hipotez testi
 Tek değişkenli istatistiksel analizler
 İki değişkenli istatistiksel analizler

 Çok değişkenli istatistiksel analizler
 Parametrik analizler
 Parametrik olmayan analizler
 Stapel ölçeği
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Giriş
Araştırma sürecinin raporlaştırılmadan önceki son adımı, toplanmış olan verilerin
analiz sürecine hazırlanması ve analiz edilmesidir. Araştırma amacına göre gerçekleştirilen
örneklem ile veri toplama tekniği sonucunda araştırmacı eldeki problemi çözümlemek için
gereken veriye ulaşmaktadır. Ancak bu veri ham veri niteliğinde olup istatistiksel analizlerde
kullanılmadan önce veri hazırlama sürecine tabi tutulmalıdır. Bu bağlamda bu bölümde
öncelikle veri analiz süreci hakkında bilgilere yer verilmekte, ardından ise istatistiksel
yöntemler temel olarak tanıtılmaktadır. Bu bölümde yer verilecek olan temel istatistiksel
teknikler için okuyucunun temel istatistik bilgilerine ve hipotez test sürecine sahip olduğu
varsayılmaktadır. Bu iki temel bilgiye sahip olmayan okuyucuların bölüm kaynakçasında yer
alan kitaplara başvurmasının bölümü anlamada katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

210

10.1. Veri Analizi Süreci ve İstatistiksel Testler İle İlgili Temel
Kavramlar
Kısaca temel bilgilere aşağıdaki gibi yer verilmektedir (Şahin, 2013: 209-214):
 Örneklem Dağılımı: Büyük bir evrenden aynı koşullarda ve aynı büyüklükteki
mümkün olan farklı bütün örneklemler alındığında örneklem değerlerinin
oluşturacağı dağılımdır. Alınan her örneklemin aynı örneklem değeri vermesi
beklenemez. Bunlardan hangisinin evren değerini en iyi temsil ettiğini söylemek ise
güçtür. Ancak örneklem dağılımı özelliklerinden yararlanılarak belli kestirimlerde
bulunulabilir. İlgili değişkenin ve kullanılacak ölçek türünün özellikleri ile alınan
örneklem büyüklüğüne göre değişik dağılımlar oluşturulmuştur: z, t, X2, ve F gibi.
Her biri değişik özellikler taşır ve farklı kullanım özellikleri vardır.
 Güven Aralığı ve Güven Düzeyi: Örneklemden elde edilen verilerin evrene
genellenmesini sağlayan yöntemlerden biri, evren parametresinin hangi değerler
arasında olabileceğini kestirmek amacıyla kullanılan güven aralığının
hesaplanmasıdır. Güven aralığı hesaplanırken belirlenen aralığın hangi olasılıkla
geçerli olacağı da belirtilmelidir. Bu olasılık güven düzeyi olarak adlandırılır.
Sıklıkla %90, %95 ve %99 güven düzeyleri kullanılmaktadır. Güven düzeyinin
tersi ise yanılma düzeyi olarak bilinir. Yani %95 güven düzeyinde bir tahmin
yapılmışsa bu tahminin yanılma olasılığı %5 olacaktır.
 Hipotez Sınama (Testi): Hipotez sınamanın temelinde araştırma hipotezi ile
belirlenen verilerin toplanması ve istatistiksel hipotez uyarınca beklenen durumla
karşılaştırılması vardır. Böylece gözlenen ve beklenen durum karşılaştırılmaktadır.
Gözlenen durum ve değişkenlerin ayrı ayrı betimlenmesi ile saptanabilmektedir.
Hipotez, verilerle desteklenmezse “yanlış”, desteklenirse “doğru” şeklinde bir
yargıda bulunulmaz. Veriler hipotezi destekliyor ya da “desteklemiyor olabilir.
Araştırmanın hipotezleri her zaman desteklemesi gerekmez. Verileri desteklenmeyen
bir araştırma hipotezi için iki olasılık söz konusudur: Ya araştırma hipotezini geçersiz sayıp
yeni hipotez geliştirmek ve onu sınayacak yeni düzenlemelerde (yeni bir araştırma dizayn
etmek) bulunmak ya da araştırma hipotezinin geçerliliğine olan inancını sürdürmektir.
Yukarıda temel olarak verilen bilgiler bir arada düşünüldüğünde araştırma sürecinin
tüm adımlarının birbiri ile ilişkili olduğu daha net anlaşılmaktadır. Buna göre örnekleme
sürecinden itibaren üzerinde düşünülmesi gereken güven düzeyi, gerçekleştirilecek
istatistiksel analizler için de önemlidir. Bu bağlamda araştırma sürecinde verilerin toplanması
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ile ulaşılan son kısım olan veri analizi sürecini öz olarak incelemek ve ardından da istatistiksel
hipotez test türlerinden bahsetmek yerinde olacaktır.

10.2. Veri Analizi Süreci
Araştırma ile toplanmış verilerin, analiz sürecine hazır hâle getirilmesi gerekmektedir.
Veri analizi süreci, Şekil 10.1’deki gibi özetlenebilir.

S
t
a
p
e
l
Ö
l
ç
e
ğ
i

Hipote
z Testi
-------------

Veri
Toplama

Verinin
Analiz
İçin
Hazırlan
ması
-------------

Uygun
İstatistiks
el
Verinin
Testler

Ön
İzlemesi
-------------

Veri
Analiz
i
Sonuç
yorumla
ma

Veri
Analizi

Veri
Kalitesi
-------------

Güvenilirlik
1.Ortalama
Geçerlilik
2. Standart
sapma
Verinin edit
3.
edilmesi
Korelasyon
Şekil 10.1: Veri Analiz Süreci Akış Diyagramı
Eksik
4. Frekans
cevapların
dağılımları
(Kaynak: Sekaran, 2000:
32’den akt. Gegez,
2007: 306)
yönetimi
Vs.
Veri üzere toplanmış veriler önce analizler için hazır hâle
Şekil 10.1’de de görüldüğü
getirilmekte, ardından veri kodlanması
analizi süreci başlamaktadır. Veri analizinin veri ön izleme
Veri
aşamasında verilerin temel tanımlayıcı
istatistiki değerleri ele alınmaktadır. Buna göre
sınıflaması
ortalama, standart sapma, frekans dağılımı gibi ön izleme araçlarından istifade edilmektedir.
Veri doyası
Ardından elde edilmiş olan verinin kalitesi, geçerlilik ve güvenilirlik incelemesine tabi
oluşturma
tutulmakta ve son aşama olan hipotez test süreci aşamasına geçilmektedir. Bu sürece daha
Programlam
yakından bakılması, sürecin anlaşılmasını
kolaylaştırmaktadır.
a
Verilerin analize hazırlanması, alan çalışmasının masa başında devam etmesinden
ibarettir. Alandan elde edilen verilerin, analiz edilmeden tekrar elden geçirilmesinde fayda
vardır çünkü alanda yapılan denetimler sırasında gözden kaçan eksiklik ve hatalar olabilir.
Bunun telafisi, verileri analize hazırlarken onların yeniden elden geçirilmesi ile olur. Masa
başı denetim ile aşağıdaki sorunlar tespit edilebilir (Nakip, 2005: 169):
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 Görüşmeci hataları. Görüşmecinin, cevaplayıcıya gerekli bilgileri vermemesinden
kaynaklanan hatalardır.
 İhmaller. Görüşmeciler bilerek ya da bilmeyerek bir soruyu ya da tamamen bir
bölümü atlamış olabilirler.
 Kapalılık. Özellikle açık uçlu sorularda verilen cevaplar kayda alınırken kapalı
ifadeler ya da anlaşılmayan cümleler kullanılmış olabilir.
 Tutarsızlıklar. Yine bilerek ya da bilmeyerek ortaya çıkan yanlışlıklardır. Mesela
bir ailenin mutfak harcamalarının toplam aile gelirini aşması gibi.
 Bıkkınlıklar. Uzun ve bıktırıcı anket soruları, cevaplayıcıların son sorulara karşı
ilgisini azaltabilir. Bu da araştırmanın sonucunu olumsuz yönde etkileyebilir.
 Yanlış cevaplar. Alan denetimleri sırasında bazen örnek kütleye girmemesi
gereken bir deneğin bir örneğe girdiği fark edilmez. Bu hataları daha çok masa başı
denetimler sırasında yakalamak mümkündür.
Yukarıda sıralanan hatalar meydana geldiğinde birkaç yolla bertaraf edilmesi
mümkündür. En ideal çözüm, cevaplayıcı ile tekrar temasa geçmektir. Cevaplayıcıya ulaşmak
kolay ve ucuz ise bu yol yeğlenilmelidir. Özellikle örnek hacminin küçük olduğu durumlarda
(mesela, endüstriyel işletmeler üzerine uygulanan bir ankette) deneklere yeniden gitmek
zorunlu olabilir. Diğer bir seçenek, hatası ya da eksiği çok olan anketi tamamen kütleden
çıkarıp atmaktır. Örnek kütle büyük, deneklere ulaşmak zaman alıcı ve maliyetli ise bu
yöntem makul karşılanabilir. Bu yola cevapların doğruluğundan ciddi bir kuşkumuz olduğu
zaman da başvurmamız gerekir. Orta bir çözüm de hatalı bulduğumuz soruları silip atmaktır.
Özellikle bazı cevaplayıcılar, kişiye özel bulduğu soruları cevaplamaktan kaçabilir. Bu, diğer
soruların da yanlış cevaplandırıldığı anlamına gelmez. Onun için, boş ya da eksik olan sorular
atlanarak diğer cevaplara geçilebilir. “Fikrim yok.”, “Ne önemli ne önemsiz.” gibi şıkları olan
sorular varsa ve bu sorular atlanmışsa cevapları bu şıklara yüklemek mümkündür (Nakip,
1005: 169 – 170).
Veri toplama aşaması ile veri analizi aşaması arasında yapılması gereken iki önemli iş
vardır. Bunlardan birincisi, verilerin bir bilgisayara dosyasına veya veritabanına giriş için
hazırlanması, ikincisi ise veri girişi yapıldıktan sonra her bir değişkene ilişkin dağılımın
incelenmesidir. Bu aşamada yapılacak bir hata, ne kadar sofistike olursa olsun, ileride
yapılacak analizlerin anlamsız kalmasına yol açar (Gegez, 2007: 298). Bir diğer deyişle veri
toplamanın ardından eldeki verilerdeki olası hataların denetime tabi tutulmasının ardından
veri girişi aşamasına geçilmesi gerekmektedir. Verilerin denetimi tamamlandıktan ve olası
hata kaynakları bertaraf edildikten sonra verilerin kodlanması yani bilgisayara aktarılmaya
hazır hâle getirilmesi aşamasına geçilebilir.
Kodlama, veri toplama formundaki cevapları harf veya sayı şeklindeki sembollerle
tanımlamayı ve sınıflamayı gerektiren bir süreçtir. Kodlar, anket formu hazırlama aşamasında
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veya veriler toplandıktan sonra belirlenebilir. Kodlamada ilk adım cevapların yer alacağı
kategorileri veya sınıfları belirlemektir. Kategorilerin miktarı konusunda sihirli bir sayı
yoktur. Bu miktar araştırma konusu olan probleme göre belirlenir. Her cevabın mantıki olarak
bir kategoriye girmesi gerekir. Kodlamada ikinci adım, sınıflara harf veya rakam olarak kod
numaraları vermektir. Genellikle sınıfları rakamlarla kodlamak harflerden daha iyidir. Veri
analizinin bilgisayarlarla yapıldığı durumlarda ise makinaya kolayca girebilmesine sağlamak
amacıyla verileri kodlamak gereklidir. Kodlama sürecindeki son adım, kod kitabı
hazırlamaktır. Bu kitap verilerin her birinin nasıl kullanıldığını gösteren genel kuralları
yansıtır (Tokol, 1998: 63). Öz olarak kodlama işlemi, toplanmış olan verinin bilgisayar
ortamına aktarılmasında gereken sayısallaştırma işlemidir. Örneğin cinsiyet ile ilgili bir veri
kadın (1) ve erkek (2) şeklinde kodlanabilir. Burada araştırmacı arzu ederse kadını 5, erkeği
10 olarak da kodlama serbestisine sahiptir. Önemli olan, kodlama sonucunda bilgisayarın
araştırmacının ifade etmek istediği sembol ya da sayılarla çalışabilmesidir.
Dikkat edileceği üzere buradaki kodlama işlemi ile ölçek türleri arasında yakından bir
ilişki bulunmaktadır. Aynı ilişki verilerin analiz için hazırlanmasından sonra gelen adım olan
veri analizi için de mevcuttur. Bir diğer ifadeyle verilerin hangi ölçekle toplandığı hangi
analizlerin kullanılabileceğine dair de yol gösterici olmaktadır. Şekil 10.1’de verinin ön
izlemesi aşamasında bahsedilen temel istatistikler ya da frekans tabloları ile sonraki
aşamalarda yer alan hipotez testleri kararları, verinin toplandığı ölçekle ilişkilidir. Ölçek
türüne göre kullanılabilecek tanımlayıcı istatistikler ve istatistiksel analizler, aşağıdaki şekilde
özetlenebilir (Özdamar, 2013: 92-93):
Nominal ölçekli veriler için
 Sınıflayıcı tablolar (frekans tabloları) yapılabilir.
 Her sınıfta göresel frekanslar (yüzdeler) bulunabilir.
 Sınıflarda yığılımın homojenliği test edilebilir.
 Deneysel olasılıklara göre herhangi bir dağılıma uygunluk testi yapılabilir.
 Mod belirlenebilir.
 Kategorilerin gözlenme oranları belirlenerek oransal karşılaştırmalar yapılabilir.
 Nominal ölçeklere uygulanan birliktelik katsayıları hesaplanabilir.
 Çapraz tablo biçiminde gösterilen nominal değişkenler arasında bağımsızlık analizi
yapılabilir.
 Nominal ölçekli verilere uygulanan parametrik olmayan yöntemlerle hipotezler test
edilebilir.
Ordinal (sırasal-sıralı) ölçekli veriler için
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 Sınıflayıcı tablolar yapılabilir.
 Her sınıfta göresel frekanslar(yüzdeler) bulunabilir.
 Mod sınıf belirlenebilir.
 Sınıflarda yığılımın homojenliği test edilebilir.
 Ordinal ölçeklere uygulanan birliktelik katsayıları hesaplanabilir.
 Dizilişlerin (art arda gelişlerin) rastgeleliği test edilebilir.
 Deneysel olasılıklara göre uygunluk testi yapılabilir.
 Ardışık kategorilere göre verilerde sıralama puanları bulunarak ortanca değere
(medyan) göre gözlemlerin rastgeleliği test edilebilir.
 Sıralama puanlarına göre parametrik olmayan korelasyon analizi yapılabilir.
 Ardışık kategoriler arasında doğrusal birliktelik analizi yapılabilir.
 Ordinal ölçekli verilere uygulanabilen parametrik olmayan yöntemlerle hipotezler
test edilebilir.
Aralıklı ölçekli veriler için
 Frekans ve göresel frekanslar (yüzdeler) bulunabilir.
 Ortalama, standart sapma, standart hata vb. belirtici (tanımlayıcı)3 istatistikler
hesaplanabilir.
 Uygun parametrik testlerle değerlendirmeler yapılır. Dağılım varsayımları ile
uygunluk testleri, sınıflarda yığılımın homojenliği test edilebilir.
 Neden-sonuç ilişkileri için regresyon analizi yapılabilir.
 İki veya daha fazla değişken birlikte ele alınarak çok değişkenli analizler
yapılabilir.
 Aralıklı ölçekler belirli kategorilere göre ordinal ya da nominal ölçekli veriye
indirgenerek ordinal ve nominal ölçekli verilere uygulanabilen tüm yöntemlerle
analiz yapılabilir.
Oransal ölçekli veriler için

Betimleyici(tanımlayıcı) istatistik, araştırmanın evrenini veya örneklemini oluşturan tüm birimlerden sağlanan
verilerin düzenlenmesi ve verilerin tümünü temsil edecek değerlerin bulunmasını içerir (Ekiz, 2013: 136).
3
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 Sınıflandırılmış tablolar yapılabilir.
 Ortalama, standart sapma, standart hata, değişim katsayısı, güven aralığı,
yüzdelikler vb. belirtici (tanımlayıcı) istatistikler hesaplanabilir.
 Parametrik testlerle uygun olan tüm değerlendirmeler yapılabilir.
 Dağılım varsayımları altında uygunluk testleri yapılabilir.
 Tek değişkenli t testi, varyans analizi (ANOVA), kovaryans analizi (ANCOVA)
yapılabilir.
 Neden-sonuç ilişkileri için doğrusal/doğrusal olmayan, basit/çoklu regresyon
analizleri yapılabilir.
 İstatistiksel teoriye uygun olmak koşuluyla çok sayıda değişken (varsayımları
gerçekleştiren veri setlerine) bir arada ele alınarak çok değişkenli amaçlara uygun
birçok analiz yapılabilir.
Ölçek türlerine göre verilerin hangi ön testlere tabi tutulacağı ve hangi istatistiksel
teknik yardımı ile analiz edileceği farklılaşmaktadır. Bu bağlamda nominal ölçekle toplanmış
verilerden oransal ölçekle toplanmış verilere doğru hem ön test hem de istatistiksel teknik
sayısında kullanılabilecek araç sayısının artmakta olduğu görülmektedir. Önceki bölümde
belirtildiği üzere ölçeğin gücünün artmasının neden olduğu bu durum, istatistiksel ve
matematiksel işlem çeşitliliğinin artışı anlamını da taşımaktadır.
Veri analizi sürecinin son aşaması ise hipotez testleri ve bu testlerde kullanılan
istatistiksel analizlerden oluşmaktadır.

10.3. İstatistiksel Analizler
Verilerin toplanması ile başlayan, verilerin düzenlenmesi ve kodlanması ile devam
eden sürecin son adımı, araştırmacının hipotezlerini belirli istatistiksel analizlere göre test
ettiği hipotez testi aşamasıdır. Burada söz konusu istatistiksel analizler temel özellikleri ile
tanıtılmaktadır. Okuyucu, arzu ederse, çok farklı nitelik ve nicelikte olan bu yöntemler
hakkında derinlemesine bilgilere kaynakçada yer verilen eserler yardımı ile ulaşabilir.
İstatistiksel analizler tanıtılmadan önce, hangi istatistiksel analizin neden tercih edileceği
üzerinde kısaca durulmasında yarar vardır.
Veri analizi tekniğinin seçiminde araştırmacının sorması gereken üç soru vardır
(Gegez, 2007: 312-313):
 Veri ile ne yapmak istiyorum?
 Değişkenler hangi ölçekle kaydedilmiştir?
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 Analizde kaç tane değişken kullanılacaktır? (tek değişkenli, iki değişkenli ve çok
değişkenli analiz)
Veri ile ne yapmak istiyorum sorusu analiz amaçlarını gündeme getirir. Veri analiz
tekniğinin seçilmesinden önce, araştırmacının analiz amaçlarını belirlemesi gerekir. Analiz
amaçlarının açık bir şekilde ortaya konması, araştırmacıya aşağıdaki konularda yardım eder:
 Uygun analiz tekniklerinin belirlenmesi,
 Verilerden potansiyel olarak en etkin ve en kapsamlı şekilde yararlanılması,
 Analizlerde tekrarların önlenmesi.
Analiz aşamasında problem, genellikle eldeki veriye hangi analizlerin
uygulanabileceğinden çok eldeki veriye uygulanacak doğru analizlerin seçimidir. Pek çok
istatistik analiz yazılım programı eldeki verilere pek çok analiz yöntemlerini saniyelerle ifade
edilecek kadar kısa sürede uygulayabilir. Ancak bu durum eldeki malzemeyle bir gecekondu
veya bir gökdelen yapmaya benzer. İyi araştırmacı elindeki verileri amaçlarını göz önüne
alarak kullanan araştırmacıdır. Bir araştırmada yaratılan analiz kalabalığı çoğu zaman yararlı
olmaktan çok anlamsız ve karmaşa dolu bir sonuç ortaya çıkarabilir. Belirli bir ürüne özgü
satın alma davranışının cinsiyete göre farklılık yaratıp yaratmadığını araştıran bir çalışmada
yaş ve eğitim gibi diğer değişkenler üzerinde yoğunlaşmak amaçtan farklı bir görünüm arz
eder. Benzer şekilde çok farklı analizler yapma imkânı tanıyan bir veri, bu verilerden
potansiyel olarak azami derecede yararlanma imkânı sağlamayacak analizlerle
öldürülmemelidir. Burada kastedilen, her zaman verilere daha ileri istatistiksel analiz
tekniklerin kullanılması değil, bazen daha basit ama verilerden daha fazla yararlanma olasılığı
sağlayabilecek yöntemlerin kullanılması gereğidir. Son olarak kullanılan analiz yöntemlerinin
birbirini tekrarlamaması, gereksiz ve anlamsız bir analiz kalabalığı yaratacaktır. Örneğin
belirli bir markaya karşı olumlu tavır takınan erkeklerle bayanları karşılaştırdıktan sonra söz
konusu markaya karşı olumsuz tavır takınan erkek ve bayanları karşılaştırmak, ilk analiz zaten
ikincisini de içerdiğinden anlamsız olacaktır.
Literatürde istatistiksel analizlerin tasnif edilmesinde farklı temeller bulunmaktadır.
Burada öncelikle değişken sayısına göre geçekleştirilen tasnife yer verilmektedir.
Tek ve İki Değişkenli Veri Analizleri
Tanımlayıcı - Sonuçlandırıcı
Tek Değişkenli

Neden Sonuç İlişkisi Ölçen

İki Değişkenli

217

Ortalama (Z,t)

Ortalama (Z,t)

Oran (Z,t)

Oran (Z,t)

Kolmogorov-Simirnov

Kolmogorov-Simirnov

Ki-Kare

Ki-Kare

Sıra(runs)

Sıra(runs)

Regresyon

Mann-Whitney U
Sign
McNemar
Wald-Wolfowitz
Medyan
Korelasyon
Spearman-Kendal tau b

Tablo 10.1: Değişken Sayısına Göre Analiz Türleri (a)
(Kaynak: Kurtuluş, 2010: 172)

Çok Değişkenli Analizler
Tanımlayıcı - Sonuçlandırıcı

Neden Sonuç İlişkisi Ölçen
Değişken Sayısına Göre
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Değişkenler

Bir

Çok sayıda

Çoklu

Arası

Bağımlı

İlişkiler

İlişkiler

Değişken

Bağımlıbağımsız

Bireyler

Cisimler

Değişken
Faktör

Kümeleme

Korelasyon

SOM

Çok boyutlu Çok
ölçekleme
değişkenli
regresyon

ANOVA

Kanonik
korelasyon

Yapısal
eşitlik modeli

Diskriminant

Cochran
Tablo 10.2: Değişken Sayısına Göre Analiz Türleri (b)
(Kaynak: Kurtuluş, 2010: 173)
Yukarıdaki tablolardan da görülebileceği üzere analize tabi tutulan değişken sayısına
göre istatistiksel analizler; tek değişkenli, iki değişkenli ve çok değişkenli olmak üzere üç ana
grupta toplanabilmektedir. Bu analizler ise araştırma modeline göre farklıklaşabilmektedir.
Bir diğer tasnifte ise ölçek türü temelinde tasniflenebilmektedir. Buna göre ise analizler
parametrik ve parametrik olmayan analizler olarak iki ana gruba ayrımlanabilmektedir.

Ölçüm
Seviyesi

Tek Örneklem

İki Örneklem

Çok Sayıda Örneklem

Bağımlı

Bağımsız

Bağımlı

Bağımsız

Örneklem

Örneklem

Örneklem

Örneklem
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Nominal

Binominal

McNemar

Ki-kare
Ordinal

Fischer

Cochran Q

Ki-kare

Friedman

Medyan

Ki-kare

Kolmogorov-Smirnov

Sign testi

Medyan

Runs testi

Wilcoxon

MannWhitnet U

KruskalWallis

KolmogorovSmirnov
WaldWolfowitz
Aralıklı ve t-testi
Oransal

Z testi

Eşletirilmiş t-test
t-testi
Z-test

ANOVA

ANOVA

Tablo 10.3: Ölçüm Düzeyine Göre İstatistiksel Analizler
(Kaynak: Cooper ve Schindler, 2003: 534)
Tablo 10.3.’te kullanılan ayrım biçiminden de anlaşılacağı üzere istatistiksel analiz
türü, çalışmada kullanılan ölçek türüne göre tercih edilmektedir. Buna göre bu çalışmada da
yer verilecek olan istatistiksel analiz ayrımında analizin parametrik mi yoksa parametrik
olmayan veri türüne mi gereksinimi temel alınmaktadır. Parametrik ve parametrik olmayan
analizlerden en temel olanları aşağıda öz bir biçimde ele alınmaktadır.

10.3.1. Parametrik Analizler
Her şeyden önce analizlerin anlamlı olması için bu testin varsayımlarına uygunluğun
sağlanması gerekir. Parametrik testlerin uygulanması için verilerin aşağıdaki koşulları
taşıması gerekir (Aziz, 1994: 151):
 Örneklem alınan evren normal dağılımlı olmalıdır.
 Örnekler araştırma evreninden rastlantısal (tesadüfi) olarak çekilmelidir.
 Örneklem büyüklüğünün 10 sayısının altına düşmemesi gerekir. Örneklem
büyüklüğü oranında parametrik testlerin uygulanması daha anlamlıdır. Bunun için
en uygun alt sınır 30’dur.

220

Yukarıdaki koşulların yanı sıra parametrik testlerin uygulanması için en önemli
koşulun verilerin en azından aralıklı ölçekle toplanmış olması gerektiğidir. Parametrik
analizlerden öne çıkanlar aşağıdaki gibidir.
1) Korelasyon Analizi: Korelasyon, iki değişken arasındaki matematiksel ilişki ile
ilgilenir. Korelasyon analizinde ilişki kavramı, bir değişkenin diğer değişkende
değişime yol açtığı anlamına gelmeyip sadece iki değişkenin aynı yönde (pozitif)
veya farklı yönde (negatif) hareket ettiğini gösterir. Örneğin dondurma satışları ile
plajlarda güneşlenen insanların sayısı arasında korelasyon olması, plajda
güneşlenen insanların sayısının dondurma satışlarının artmasına yol açtığı anlamına
gelmez. Dondurma satışlarındaki artış ve plajlarda güneşlenen insanların
sayısındaki artış tamamen farklı bir üçüncü değişkenden (örneğin sıcaklık seviyesi)
kaynaklanıyor olabilir (Gegez, 2007: 322). Bir diğer ifadeyle korelasyon analizi iki
değişken arasında ilişkinin var olup olmadığını incelemektedir. Genelde tanımlayıcı
araştırma modellerinde kullanılması önerilmektedir.
Korelasyon analizinin Pearson, Spearman ve Kendall Taub olmak üzere üç türü
bulunmaktadır. Bu türler, iki değişken arasında aştırılan korelasyonda değişken
türüne göre farklılık göstermektedir. Buna göre eğer iki değişken de parametrik
ölçekle ölçümlenmişse Pearson korelasyon analizi, iki değişkenden en azından
birisi ordinal ölçekle ölçümlenmişse Spearman ve iki değişkenden en azından birisi
nominal ölçekle ölçümlenmişse de Kendall Taub korelasyon analizi
kullanılmaktadır.
2) T Testi ve ANOVA (Ortalama Farkı): T testi (ortalama farkı testi) temel olarak
karşılaştırılan iki ortalamanın birbirinden istatistiki anlamda farklı olup olmadığının
ölçümlenmesidir. Tek örnek t testinde, bir tek örneğe ait olan ortalamanın
belirlenen bir değerden veya beklenen bir ortalamadan farkının ölçülmektedir.
Bağımlı iki grup ortalamalarının t testinde bağımlı iki örnek kütleye ilişkin veya
aynı örnek kütleden elde edilen bağlantılı verilere ilişkin ortalamalar
karşılaştırılırken bağımsız iki grup t testinde ise, bağımsız iki farklı örnek kütleden
gelen verilere ilişkin ortalamalar kıyaslanabilmektedir ( Kurtuluş, 2010: 184-185).
İkiden fazla grup ortalamalarının karşılaştırılması içinse varyans analizinden
(ANOVA) yararlanılmaktadır.
Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılabileceği üzere t testi ve ANOVA, araştırmacının
ortalamalar arasındaki farklılıkları tespitinde başvurması gereken parametrik
analizlerdir. Örneğin bir araştırmacı bir öğrencinin başarı notunu (AGNO) genel
başarı durumu ile karşılaştırmak isteyebilir. Böyle bir durumda tek örnek t testine
başvurabilir. Aynı araştırmacı, erkek ve kadınların başarıları arasındaki farkı
incelemek isterse bağımsız iki grup t-testinden yararlanabilir. Dört sınıfın başarı
düzeyini tespit etmek ister ise varyans analizini kullanması gerekmektedir. Bu
analizlerin kullanılmasında önemli olan, eldeki verinin metrik olan ölçeklerle
toplanmış olmasıdır.
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3) Faktör Analizi: Temel olarak faktör analizi, çok sayıda değişkenin ölçüldüğü
durumlarda bazı değişkenlerin aynı fenomenin farklı yönlerini ölçebilir olması ve
böylece birbirleriyle ilişkili olmaları esasına dayanır. Faktör analizi sistematik
olarak analizin bir parçasını oluşturan her bir değişken ile diğer bütün değişkenler
arasındaki korelasyonu inceler ve birbiriyle yüksek korelasyona sahip değişkenleri
gruplar (Gegez, 2007: 370).
Faktör analizi, basit bir anlatımla, çok sayıdaki değişkeni az sayıdaki faktörle ifade
etme imkânı veren bir analizdir. Örneğin bir araştırmacı bir siyasal parti liderinin
imajını ölçmek için 30 adet sıfattan yararlanmış olsun. Araştırmacı faktör
analizinden yararlanarak birbiriyle yüksek korelasyona sahip değişkenlerden oluşan
4 faktör (farz edelim ki) ile 30 adet değişkeni ifade etme imkânına sahip olabilir.
Bir diğer deyişle araştırmacı faktör analizi sayesinde imaj ölçen 30 değişken yerine
4 faktörle başka analizlere devam etme şansına sahip olacaktır. Bu ise hem verinin
yorumlanmasını hem de raporlaştırılmasını kolaylaştırıcı bir rol oynanmasına neden
olacaktır. Faktör analizinin temelde korelasyon mantığına dayandığı ve en azından
aralıklı ölçekle veriye gereksinim duyduğu unutulmamalıdır.
4) Kümeleme Analizi: Çok değişkenli analiz tekniklerinden biri olan kümeleme
analizinin öncelikli amacı, birey ya da nesnelerin temel özelliklerini dikkate alarak
onları gruplandırmaktır. Diğer bir deyişle kümeleme analizi, gruplanmamış verileri
benzerliklerine göre gruplandırarak araştırmacıya özetleyici bilgiler sunmaktadır.
Kümeleme analizi, önceden belirlenen seçme kriterlerine göre birbirine çok
benzeyen birey ya da nesneleri (örneğin anket cevaplayıcıları, ürünler, hastalar
ve/veya bağımsız girdiler) aynı küme içinde sınıflandırır. Analizin sonucunda
oluşan kümelerin kendi içindeki türdeşlik (homojenite) ve kümeler arasındaki
heterojenlik çok yüksektir. Yani bir kümeyi oluşturan bireyler/nesneler birbirleriyle
benzeşirken diğer kümelerin bireyleriyle/nesneleriyle benzeşmeyecektir (Uçar,
2005: 350).
Kümeleme analizi ile kendi içinde benzeşen ancak birbirleri ile farklı özelliklere
sahip gruplar oluşturulabilir. Örneğin üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler
dershaneye giden, özel ders alan ve kendisi çalışan olmak üzere üç küme altında
toplanabilirler. Bu üç kümenin demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri tespit
edilebilir.
5) Regresyon Analizi: Regresyon analizi, en az iki değişken arasındaki etki ilişkisinin
incelendiği istatistiksel analiz yöntemidir. İki değişken arasındaki ilişkinin var
olduğu; biri üzerinde yapılan değişikliklerin (bağımsız değişken), diğeri (bağımlı
değişken) üzerinde değişmelere sebep olduğu durumlarda kullanılan ve bu etkinin
tanımlanmasını amaçlayan analiz türüdür (Kurtuluş, 2010: 186).
Regresyon analizi için -deneysel serimlerden de hatırlanacağı üzere- X bağımsız
değişkeni ile Y bağımlı değişkeni arasında bir ilişkinin mevcut olduğu bilinmelidir.
Bir diğer deyişle neden-sonuç ilişkisi araştıran araştırma modellerinde başvurulması
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gereken bir analizdir. Bu sebepler, regresyonel bir etkinin varlığı için korelasyonel
bir ilişki önkoşuldur. Ayrıca dikkat edileceği üzere, bağımlı ve bağımsız değişken
kavramı yalnızca bu analiz türü için kullanılmıştır.
Regresyon analizi şu şekilde örneklendirilebilir: Bir firmanın reklam harcamalarıyla
yıllık satışları arasında bir ilişki olduğu biliniyorsa bir araştırmacı reklam
harcamalarının yıllık satışları etkileyip etkilemediğini inceleyebilir. Bu etkinin
şiddeti (gücü) ve yönü (pozitif ya da negatif) olup olmadığını tespit de edebilir.

10.3.2. Parametrik Olmayan Analizler
Parametrik olmayan analizler, parametrik olmayan veriye de uygulanması da mümkün
olan analizlerdir. Bu nedenle nominal ve ordinal ölçekler kullanılarak ölçülmüş olan verilere
uygulanabilir. Bu analizler, örnek birimlerinin seçildiği ana kütlenin dağılımı hakkında
herhangi bir varsayıma dayanmamaktadır. Ana kütle dağılımlarının tam olarak bilinmediği
durumlarda parametrik olmayan testler kullanılmalıdır. Ayrıca örnek büyüklüğünün otuzdan
küçük olduğu durumlarda da veri parametrik olarak ölçülmüş olsa bile parametrik olmayan
analizler kullanılmalıdır (Kurtuluş, 2010: 173). Parametrik testlerin uygulanmadığı
durumlarda uygulanır ve herhangi bir koşula bağlı değildir (Aziz, 1994: 151).
Parametrik testlerde olduğu gibi burada da öne çıkan parametrik olmayan analizlere
yer verilmektedir.
1) Ki-Kare Analizi: Oldukça sık tercih edilen bir parametrik olmayan analizdir. Bu
yaygın kullanımın en önemli nedenleri; çok basit bir analiz türü olması, kullanım
alanının çok geniş olması, esnekliğinin fazla olması, varsayımlarının azlığı ve çok
güçsüz ölçeklerde (örneğin nominal ölçekte) ölçülmüş verilere uygulanabilmesidir.
Ki-kare analizi, iki nominal değişken arasında ilişki olup olmadığını (uygunluk
testi) veya birbirinden bağımsız olup olmadığını araştırmada kullanılır. Esasen kikare testi sadece ilişkilerin tespitinde değil, değişkenler arasındaki farklılıkların
belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Ki-kare analizi frekans dağılımları üzerinden
hesaplanmaktadır (Gegez, 2007: 342). Ki-kare analizi, ilişki olup olmadığı
incelenirken korelasyon analizinin basit bir şekli olarak yorumlanabilir. Bir diğer
deyişle ilişkinin incelenmesinde korelasyon analizinin yapılamadığı durumlarda
kullanılması mümkündür.
2) Mann-Whitney U Analizi: Bu analizde birbirinden bağımsız iki örneğin grup
ortalamalarının birinden farklı olup olmadığını test eden bir nonparametrik
(parametrik olmayan) analizdir. Örnek büyüklüğünün küçüldüğü durumlarda
gruplar arası ortalama farklarının parametrik testlerin ön varsayımı olan normal
dağılım koşulu sağlanamaz. Bu durumda Mann-Whitney U testi kullanılabilecek
testlerden biridir (Kurtuluş, 2010: 178). Açıklamalardan anlaşılacağı üzere
parametrik bir analiz olan bağımsız örneklem t-testinin parametrik olmayan
alternatifidir.
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3) Wilcoxon Testi: Bağımlı gruplarda, normallik varsayımı sağlanamadığında veya
ordinal ölçeğin kullanıldığı durumlarda Wilcoxon testi kullanılır. Wilcoxon testi,
iki ana kütle aritmetik ortalamasının belirli bir önem derecesinde birbirinden farklı
olup olmadığını belirleyen parametrik olmayan bir test türüdür. İki grup arasındaki
farklılıkların büyüklüğü kadar yönünü de mukayese etmede de kullanılır (Gegez,
2007: 358). Bağımlı iki grup ortalamasının t-test ile ele alındığı parametrik analizin,
parametrik olmayan versiyonu olarak düşünülebilir.
4) Kruskal Wallis Testi: İkiden fazla bağımsız grup ortalaması karşılaştırmak
istendiğinde ancak verilerin varyans analizinin sayıtlılarını karşılamadığı
durumlarda başvurulabilecek nonparametrik bir analizdir (Turgut, 2012: 218). Bir
diğer değişle parametrik olan varyans analizinin (ANOVA) parametrik olmayan
versiyonudur.
5) Kolmogorov-Smirnov Testi: Kolmogorov-Smirnov testi örnek grubunun seçildiği
ana kütleden farklı olup olmadığını test eder. Bu özelliği ile belirli bir teorik veya
beklenen frekansın örnekten alınan gözlenen değerlere uyup uymadığını test ettiği
için Kolmogorov-Simirnov testi (K-S) testi, ki-kare uygunluk testine benzer.
Bununla birlikt, K-S testi sadece ordinal verilerle kullanılır ve ki-kare testinden
daha güçlüdür. K-S testi, ki-kare testine kıyasla hesaplanması daha kolay olan, daha
güçlü olan ve her hücrede minimum beklenen frekans gerektirmeyen bir testtir
(Gegez, 2007: 363).
Parametrik olmayan analizler genel olarak incelendiğinde parametrik analizlerin
kullanılamadığı durumlarda devreye sokulan yapılar olarak ele alınabilmektedir. Ancak dikkat
edilmesi gereken husus, ölçek türünün analiz seçiminde ana belirleyicilerden birisi olduğudur.
Parametrik ölçeklerle ölçülen değişkenlerin parametrik analizlere parametrik olmayan
ölçeklerle ölçülen değişkenlerinse parametrik olmayan analizlere tabi tutulması
gerekmektedir. Ancak iki ve daha fazla değişkene sahip olan analizlerde, analiz seçiminin
daha güçsüz olan ölçek türüne göre gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bir diğer
deyişle nominal ölçekle ölçülmüş bir veri (parametrik olmayan) ile aralıklı ölçekle
(parametrik) ölçülmüş bir veri analize tabi tutulacaksa burada güçsüz olan ölçek nominal
olduğundan parametrik olmayan bir analizin tercih edilmesi uygun olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Araştırmanın raporlaştırmadan önceki son adımı olan veri analizi süreci,
araştırmacının veri analiz süreci ve tekniklerine hâkimiyetini gerekli kılmaktadır. Verilerin
analize için hazırlanması ile başlayan veri analizi sürecinde veri toplama esnasında
gerçekleşmiş olan hataların ortadan kaldırılmasına çalışılır. Ayrıca kodlama ile verilerin
bilgisayara aktarılması ve ölçek türüne göre tasnif edilmesi de gerekmektedir. Bu hazırlık
aşamasının ardından araştırmacı eldeki probleme uygun bir biçimde analiz türünü tespit etmek
durumundadır. Bir diğer deyişle istatistiksel analizler, ilgili araştırma problemi ile beraber
gereken parametrik ya da parametrik olmayan veriye bağlı olarak gerçekleştirilmelidir.
İstatistiksel analizler; tek, iki ya da çok değişkenli olmak üzere analizde kullanılan değişken
sayısına göre de tasnif edilebilmekle beraber kullanılan ölçek türüne parametrik olan ve
olmayan analizler biçiminde de sınıflandırılabilir. Bu bölümde parametrik olan ve olmayan
analizlerden öne çıkanları temel olarak açıklanmış olup bu analizlerde temel olarak ilişki, etki
ve farklılıkların tespit edilebileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi veri analizi sürecinin ilk adımıdır?
a) Verinin analize hazırlanması
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b) Verinin ön izlemesi
c) Veri kalitesi
d) Hipotez testi
2) Aşağıdakilerden hangisi verilerin analize hazırlanması aşamasında tespit edilebilir
nitelikteki hatalardandır?
a) Tutarsızlıklar
b) Yanlış cevaplar
c) Görüşmeci hataları
d) Hepsi
3) Aşağıdakilerden hangisi nominal ölçekli verilere uygulanabilir?
a) Ortalama hesaplanabilir.
b) Regresyon analizi yapılabilir.
c) T-testi yapılabilir.
d) Hiçbiri uygulanamaz.
4) Veri analizi tekniğinin seçiminde bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisine cevap
vermek zorunda değildir?
a) Veri ile ne yapmak istiyorum?
b) Değişkenler hangi ölçekle kaydedilmiştir?
c) Örnekleme yöntemi nedir?
d) Analizde kaç tane değişken kullanılacaktır?
5) Aşağıdakilerden hangisi tek değişkenli bir analiz değildir?
a) Ki-kare
b) Regresyon
c) Sıra testi
d)

Ortalama

6) Aşağıdakilerden hangisi parametrik analizlerin uygulanma koşullarındandır?
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a) Örneklem alınan evren normal dağılımlı olmalıdır.
b) Örnekler araştırma evreninden tesadüfi olarak seçilmelidir.
c) Minimum örnek sayısının 30 olması gerekir.
d) Hepsi
7) Temel olarak karşılaştırılan iki ortalamanın birbirinden istatistiki anlamda farklı
olup olmadığının ölçümlendiği analiz hangisidir?
a) T-testi
b) Korelasyon analizi
c) Regresyon analizi
d) Faktör analizi
8) Aşağıdakilerden hangisi parametrik bir analiz değildir?
a) Faktör analizi
b) Regresyon analizi
c) Wilcoxon testi
d) ANOVA
9) Aşağıdakilerden hangisi parametrik olmayan analizlerdendir?
a) Ki-Kare analizi
b) Wilcoxon
c) Kruskal Wallis
d) Hepsi
10) “…örnek grubunun seçildiği ana kütleden farklı olup olmadığını test eder.”
ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Kolmogorov-Smirnov
b) Kruskal Wallis
c) Wilcoxon
d) Ki-kare analizi
227

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) d, 4) c, 5) b, 6) d, 7) a, 8) c, 9) d, 10) a.
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11. ARAŞTIRMADA HATA KAYNAKLARI İLE GEÇERLİLİK VE
GÜVENİLİRLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde araştırmada bir araştırmacının karşılaşabileceği hata kaynakları ile
geçerlilik ve güvenilirlik kavramları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Bir araştırmadaki bütün hataların bir nedeni olmak zorunda değildir.” önermesini
tartışınız.
2) “Bir araştırmanın güvenilir olması geçerli olduğu anlamına gelmez.” ifadesini
düşününüz.
3) “Araştırmacıdan kaynaklanan hatalar, bir araştırma sürecinde karşılaşılabilecek
hatalar içerisinde en küçük paya sahip olmalıdır.” ifadesini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Araştırmadaki hata
kaynakları ile
güvenilirlik ve
geçerlilik ele
alınmaktadır.

Araştırmadaki hata kaynakları
öğrenilerek bir araştırmanın
geçerliliğinin ve güvenilirliğinin
sağlanabilme yolları
kavranacaktır.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Toplam hata
 Örnekleme hatası
 Sistematik hatalar
 Geçerlilik

 Güvenilirlik

Giriş
Bilimsel araştırma sürecinin başından sonuna kadar her adımında araştırmacı
potansiyel hata kaynakları ile yüzleşmektedir. Araştırmada kullanılan veri ve bilgi toplama
yöntemine ve tercih edilen örnekleme türüne göre bu hata kaynakları farklılık göstermekle
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beraber araştırmacı bu hata kaynaklarına karşı hazırlıklı olmak, imkânlar dâhilinde de bertaraf
etmek zorundadır. Bu durumun asıl gerekçesi ise bilimsel yöntemin asıl hedefi olan
araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliğini sağlamaktır. Bu bölümde bir araştırmada ortaya
çıkabilecek hata türlerinin neler olabileceği açıklanarak bilimsel bir araştırmadaki geçerlilik
ve güvenilirlik detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

11.1. Hata Kaynakları
Bir araştırmada birçok hata ile karşılaşılabilmektedir. Toplam hata, tesadüfi örnekleme
hatası ve örnekleme dışı hatalar (sistematik hatalar) bileşiminden ortaya çıkar. Bu hatalar
önlenebildiği ölçüde araştırma sonucu elde edilen değerler, gerçek değerlere yakın olacaktır.
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Araştırmacının temel görevi, bireysel hata türlerini azaltmaya çalışmak kadar toplam hatayı
azaltmaya çalışmak olmalıdır. Ne çeşit olursa olsun hatayı azaltmada faydalı olabilecek bir
takım önlemler söz konusudur. Anketör eğitimine daha fazla para ve önem verilmesi, tesadüfi
örneklemede daha titiz davranılması, pilot araştırmaya ayrılan bütçenin arttırılması,
cevaplama oranının yükseltilmesi gibi önlemlerle toplam hata azaltılabilir (Gegez, 2007: 132).

Toplam
hata

Araştırma
Soruları
Cevaplandı
mı?

Tesadüfi
Örnekleme
Hatası

Örnekleme
Dışı Hata

Cevaplamama
Hatası

Cevaplama
Hatası
Araştırmacı
Hataları
•

Yanlış bilgi
hatası
• Ölçme
Cevaplayıcı
hatası
Hataları
• Anakütle
tanımlama
hatası
• Örnekleme
çerçevesi
Şekil 11.1: hatası
Hata Türleri
• Veri analizi
(Kaynak: Malhotra, 1999: 98’den akt.Gegez,
hatası 2007: 133)

Anketör
Hataları
•

•
•
•

Cevaplayıcı
seçme
hatası
Soru sorma
hatası
Kayıt hatası
Aldatma
hatası

Şekil 11.1’de de görüldüğü üzere bir araştırmada toplam hata, tesadüfi örnekleme
hatası ile örnekleme dışı hataların toplamıdır. Örnekleme dışı hatalar ise cevaplamamadan ve
cevaplamadan kaynaklanabilmektedir. Bütün hata türleri kısaca aşağıdaki şekilde ele
alınabilir.

11.1.1. Tesadüfi Örnekleme Hatası (Örnekleme Hatası)
Ana kütleyi temsil eden örnekten elde edilen değerle (tahmini) sadece ana kütleden
elde edilmesi mümkün olan değer arasındaki farktan kaynaklanan hatadır. Bu tür hatanın
meydana geliş sebebi, hiçbir örneğin ana kütleyi mükemmel bir şekilde temsil
edemeyeşindendir. Bu hata, örnek kütlenin ana kütleye eşit olması hâlinde ancak ortadan
kalkabilir (Nakip, 2005: 40).
Örnekleme hatası, esas olarak ilgilenilen ana kütledeki bireylerin tümünün hesaba
katılmasından dolayı ortaya çıkar. Her ne kadar seçilen hiçbir örnek seçildiği ana kütlenin tam
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temsilcisi değilse de tesadüfi örnekleme yapılmışsa örnekleme hatası seçilebilir. Şayet yapılan
örnekleme tesadüfi değilse bu durumda örnekleme hatası esas olarak sistematik hatadır ve
ölçülme olanağı yoktur (Kurtuluş, 2010: 29).
Örnekleme konusundan hatırlanacağı üzere araştırmacının bu tip hata ile
mücadelesinde kullanabileceği en önemli araç, örnekleme formülündeki güven aralığıdır. Bir
diğer deyişle araştırmacı tesadüfi bir yöntemle örnek seçmekte ise en başından verisini hangi
güven aralığına sahip bir örnekten toplayacağını belirlemektedir. Bu ise araştırmacıya ne
kadarlık bir hata ile çalışmayı kabul edeceğini belirleme imkânı sunmaktadır.

11.1.2. Örnekleme Dışı Hatalar (Sistematik Hatalar)
Örnekleme dışı hatalar ya da bir diğer deyişle sistematik hatalar; adından da
anlaşılacağı üzere örnekleme hataları dışında kalan problem tanımı, ölçekler, veri hazırlama,
analiz gibi aşamalarda yapılan ve araştırma tasarımında yanlışlıklardan kaynaklanan çok
çeşitli şekillerde ortaya çıkabilecek tüm hataları kapsar. Bu yüzden araştırmada herhangi bir
örnek seçmek yerine tüm ana kütleye gidilse bile örnekleme dışı hatalarla karşılaşılabilir.
Tesadüfi örnekleme hatalarının aksine sistematik hatalar, araştırmacı tarafından kontrol
edilebilir hatalardır (Gegez, 2007: 139).
1) Cevaplamama Hatası: Şekil 11.1’de de görüldüğü üzere örnekleme dışı hatalar
cevaplamadan ve cevaplamamadan kaynaklanabilmektedir. Cevaplamama hatası,
cevaplayıcının arzu edilen bilgiyi vermeye muktedir olmayışından veya vermek
istemeyişinden doğan hatalardır. Örneklemede saptanan belirli kişilerden herhangi bir nedenle
bilgi sağlanamaması bu tip hatayı ortaya çıkarır. Bu hatanın nedenleri –genelliklekendilerinden bilgi istenecek kişilerin evlerinde bulunmamaları, görüşmeyi reddetmeleri,
temas kurulamaması, meşgul olması veya görüşmeyi kabul etmekle birlikte kişisel ve
utandırıcı nitelikteki bilginin istenmesi hâlinde bu bilgiyi vermeyi reddetmelerinden ileri
gelmektedir (Tokol, 1998: 61). Cevaplamama hatası çeşitli teknikler yardımı ile azaltılabilir.
Cevaplamama hatası örnek kütlenin küçülmesine veya kompozisyonunun
farklılaşmasına yol açar. Genellikle cevaplama oranı arttıkça cevaplamama hatası azalır. Bu
yüzden daha müsait bir zamanda yeniden ziyaret, telefonla randevu almak gibi alternatiflerle
cevaplamama hatası azaltılabilir. Cevaplamama hatasını azaltacak yöntemlerden biri ikame
etme yöntemidir. Bu yöntem de örnekleme çerçevesi cevaplayıcı karakteristikleri açısından
kendi içinde homojen fakat cevaplama oranı açısından heterojen alt gruplara bölünür. Daha
sonra bu alt gruplar örnek içindeki cevaplayıcılardan farklı ancak cevaplamayanların benzer
özelliklerini taşıyan ikame cevaplayıcıları belirlemek için kullanılır. Cevaplamama hatasının
azaltılması için ikame cevaplayıcıların örnek içinde yer alan cevaplayıcılarla aynı özellikleri
taşımıyor olmasına dikkat edilmesi gerekir. Cevaplamama hatasını azaltan bir diğer yöntem
ise yerine koyma yöntemidir. Bu yöntemde cevaplamayanların yerine daha önce yapılmış
benzer bir çalışmada cevaplamayanları cazip teşviklerle bu yeni çalışmaya dâhil etmektir. Bu
yöntem daha önce cevaplamayanlarla mevcut cevaplamayanların aynı özellikleri taşıdığı
varsayımına dayanır. En önemli dezavantajlarından biri, daha önce benzer bir çalışmada yer
almış olup, anketi cevaplamayanların tespit edilmesindeki güçlüktür (Gegez, 2007: 142-143).
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2) Cevaplama Hatası: Veri hataları olarak da adlandırılabilir. Cevaplayıcıların bilerek
ya da bilmeyerek verdikleri yanlış cevaplardır. Bu, cevaplayıcının bilgisizliğinden ya da
bıkkınlığından dolayı meydana gelmiş hatalardır (Nakip, 2005: 42). Cevaplama hataları,
anketör, araştırmacı (tasarım) veya cevaplayıcı ile ilişkilidir.
 Anketör Hatası. Kişilerden veri toplanması anında eğer kişilerin araştırılan
değişkenle ilgili olarak belirttikleri değerler o değişkenin gerçek değerlerinden
farklı ise cevaplama hatası ortaya çıkar. Cevaplama hataları kişiden veri toplanması
hâlinde her zaman ortaya çıkan hatalardır. Bazen kasıtlı bazen de kasıtsız olabilir.
Bu hatalar ya sistematiktir ya da sistematik değildir. Eğer anketörün cevaplayıcının
görüşleri konusunda güçlü fikirleri, ön yargıları veya beklentileri varsa bunlar
anketör hatalarına neden olabilir. Bu tür hatalar, görüşme işleminde önceden
planlanmamış anketör etkisi olduğunda ortaya çıkar. Örneğin anketörün anket
formundaki soruların sırasını cevaplayıcının vermesi olası cevaplar hakkındaki
beklentileri veya kendi fikirleri değiştirmesi. Eğer hata anketörün kayıt sırasındaki
dikkatsizliğinden doğmuşsa bu durumda sistematik olmayan hata söz konusudur
(Tokol, 1998: 61). Anketörün soru sorma ve kaydetme hataları olarak ifade
edilebilen yukarıdaki hatalar haricinde neden olabileceği bir diğer hata ise aldatma
hatasıdır.
Aldatma hatası, anketörün anket formunu tamamen veya kısmen kendisinin
doldurması durumunda ortaya çıkar. Aldatma hatasının biraz olsun önüne
geçebilmek için anketörlere anket yaptıkları cevaplayıcılar arasından tesadüfi
olarak seçilmiş bazı kişilere dönülüp kendileriyle anket yapılıp yapılmadığının
kontrol edileceği söylenebilir. Bu yüzden bazen anketörlerden anket yaptıkları
kişilerin telefon numaralarını almaları istenir. Ayrıca anketler anketörlerden
geldikten sonra inceleme yapılarak aldatma hataları tespit edilmeye çalışılabilir.
Çoğu zaman aldatma amacıyla anket formlarını kendileri dolduran anketörler,
cevaplarda tutarsızlıklara yol açabilecek detaylara dikkat etmezler. Örneğin 18
yaşında olduğunu ifade eden bir kişi 10 yıldır çalışıyor olduğunu söyleyebilir
(Gegez, 2007: 145).
 Araştırmacı (Tasarım) Hataları. Cevaplama hatasının bir kısmının kökeni
araştırmacı ve dolayısı ile araştırmanın tasarımı ile ilgilidir. Bu hatalar yedi başlık
altında toplanabilir ( Nakip, 2005: 41-42):
- Seçim Hatası: Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemiyle elde edilen örneğin ana
kütleyi temsil edemeyişinden doğan hatalardır. Mesela bir araştırmacının
alışveriş merkezlerinden alışveriş yapan ailelerin tutum ve davranışlarını
ölçerken çocuklu aileleri kapsam dışında tutması, bir seçim hatasıdır.
- Ana Kütle Belirleme Hatası: Araştırmanın amaç ve problemine uygun
düşmeyen ana kütlenin seçimidir. Mesela bir çocuk ayakkabı imalatçısının
tüketicinin nasıl bir ayakkabı arzu ettiğini tespit maksadıyla çocuğu olan tüm
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aileleri ana kütle seçmesi gibi. Burada doğru olan, belirli bir yaş grubu
aralığında çocuğu olan ailelerin ana kütle olarak seçilmesidir.
- Örnekleme Çerçevesi Hatası: Bir örnek yanlış bir ana kütle çerçevesinden
seçilirse örnek kütle çerçeve hatası meydana gelmiş olur. Mesela insanların
evlerinde neden bilgisayar bulunduklarını araştırmak isteyen bir araştırmacı,
sadece belirli bir bilgisayar dergisine abone olan insanlardan örnek kütleyi
oluşturması ile çerçeve hatası yapmış olur.
- İkame Bilgi Hatası: Gerekli görülen bilgi ile araştırmacının fiilen elde ettiği
bilgi arasındaki farktan doğan hatadır. Mesela Coca Cola’nın eski Coke’nin
tadına karşı yeni Coke’nin tadı üzerinde yaptırdığı araştırma buna bir örnek
gösterilebilir. Burada, üründeki değişim karşısında tüketicinin tutumunun da
ölçülmesi gerekirken tüketicilerin sadece tat tercihleri ölçülmüştür.
- Ölçme Hatası: Araştırmacının bilgi ile belirli ölçme işlemi sonucu elde ettiği
bilgi arasındaki farktır. Bu tür hatalar yorumlama aşamasına kadar veri analizi
ve ölçme sürecinin herhangi bir aşamasında meydana gelebilir. Mesela bir
araştırmacı ailelerin toplam gelirleri ile ilgileniyorsa ve ankette sadece eşlerin
maaşları soruluyorsa bir ölçme hatası meydana gelmiş demektir.
- Deneysel Hata: Bir deney, herhangi iki değişken arasında mevcut olan illiyet
(nedensellik) ilişkisini belirlemek için düzenlenir. Tasarımda herhangi bir hata
yapılırsa bu deneysel hata olarak kabul edilir.
- Veri Analizi Hatası: Toplanan verilerin kodlanmasında, tasnifinde, analizinde
veya yorumunda meydana gelen hatalardır. Mesela herhangi bir verinin
bilgisayara yanlış girilmesi, yanlış sınıflandırılması, yanlış istatistiksel analize
tabi tutulması ya da yanlış yorumlanması bu hataya meydan verir.
 Cevaplayıcı Hatası. Cevaplayıcıdan kaynaklanan cevaplama hataları, yetersizlik
hatası ve isteksizlik hatası olmak üzere iki çeşittir. Yetersizlik hatası, cevaplayıcının
doğru cevaplar verememesi durumunda ortaya çıkar. Cevaplayıcı, cevapları
bilmediği için veya yanlı hatırladığı için doğru cevap veremeyebilir.
İsteksizlik hatası, cevaplayıcıların doğru cevap vermek istemediği için cevap
vermemesi durumunda ortaya çıkar. Özellikle toplumca kabul görmeyecek, ayıp
sayılabilecek etik dışı cevapları doğru olsa bile vermekten çekinebilirler. Bunun
yanı sıra cevaplayıcı toplumca hatta bazen anketörlerce takdir edilecek cevap
alternatiflerine doğru bir eğilim taşıyabilir. Örneğin hiç kitap okumayan bir kişi
kasten çok kitap okuduğunu söyleyebilir. Bu tür hataları önleyebilmek için
soruların doğrudan sorulması yerine dolaylı sorulması, bazı kontrol soruları
kullanılması, daha sonra incelenmesi veya inceleneceğinin bildirilmesi gibi bazı
önlemler alınabilir (Gegez, 2007: 145 – 147). Bu önlemlere ek olarak aşağıdaki
noktalar da göz önünde bulundurulmalıdır (Tokol, 1998: 61):
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 Çalışmanın amacına
kullanılmalıdır.

uygun,

mümkün

olduğunca

küçük

bir

örnek

 Konuyla ilgili temel verileri toplamak için anket formu sınırlandırılmalıdır.
 Anket formunun ön testi yapılmalıdır.
 Cevaplayıcıya cevaplayamayacağı sorular sorulmamalıdır.
 Anketörden mümkün olmayanı yapması istenmemelidir.
 Cevaplayıcı ve anketör için kurallar belirlenmelidir.
Sistematik hatalar bir bütün olarak ele alındığında araştırmacının bir bilimsel araştırma
sürecindeki rolü daha net anlaşılmaktadır. Özellikle araştırma tasarımı ile ilgili hataların
önemli bir kısmının hem anketör hem de cevaplayıcı hatalarına gerekçe oluşturma gücü
dikkat çekicidir. Bir diğer deyişle araştırmacı bir bilimsel araştırma sürecinin tamamına aynı
derecede özen göstermek zorundadır. Bir problemin tespitinden toplanan verilerin analizi ve
raporlama aşamasına kadar her adımda araştırmacı doğrudan kontrol edebileceği ve
edemeyeceği hatalara dikkat etmek zorundadır. Gösterilen özen bilimsel bir araştırmanın
geçerlilik ve güvenilirliğine doğrudan etki etmektedir. Bu sebeple geçerlilik ve güvenilirliğin
ayrıntılı bir biçimde incelenmesi yararlı olacaktır.

11.2. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenilirliği
Bir bilimsel araştırmanın değerlendirilmesinde güvenilirlik ve geçerlilik kavramları
öne çıkmaktadır. Bilimsel bir çalışmanın başından sonuna kadar bir bütün hâlinde geçerli ve
güvenilir olması gerekmektedir.

11.2.1. Güvenilirlik
Kavram olarak güvenilirlik, bir veri toplama tekniği ya da aracı ile aynı özelliğe dönük
olarak aynı varlıklar üzerinde yapılan uygulama sonuçlarının birbirine yakın ya da birbiri ile
tutarlı olması özelliğidir. Başka bir ifadeyle herhangi bir veri toplama teknik ya da aracı, aynı
özelliği her uygulandığında aynı sonucu verecek tarzda belirleyebiliyorsa güvenilirdir.
Güvenilirlik genel anlamda yukarıdaki gibi tanımlanmasına rağmen değişik anlamlarda
kullanılır. Bunlar duyarlılık, kararlılık ve tutarlılıktır. Duyarlılık, veri toplama teknik ya da
aracının, küçük farkları görebilme özelliğidir. Kararlılık (zaman içinde tutarlılık), aynı
özelliğin aynı ya da eşdeğer bir araçla aynı şartlarda ama farklı zamanlarda ölçülmesi
durumunda birbirine benzer (tercihen aynı) sonuçların alınmasıdır. Tutarlılık (iç tutarlılık) ise
veri toplama aracındaki soruların birbiri ile ilişkililik düzeyidir. Maddelerin her birinin aynı
ya da benzer özellikleri ölçüp aynı ya da benzer sonuçlar vermesidir (Yeşil, 2013: 74).
Bir başka anlatımla güvenilirlik kavramı araştırma bulgularıyla ilgili bir kavramdır.
Güvenilirlik temel olarak bir araştırmanın tekrarlanması durumunda aynı sonuçların elde
edilip edilemeyeceğinin, cevaplayıcıların durumlarında bir değişiklik olmadığı sürece aynı
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cevapları verip vermeyeceklerinin bir göstergesidir. Bir başka deyişle bir ölçek -kim
tarafından tekrarlanırsa tekrarlansın- tekrarlandığı zaman aynı ölçümü verdiği ölçüde
güvenilir sayılır. Belirli bir ölçümün her zaman aynı sonucu vermesi, söz konusu ölçümün o
derece az tesadüfi cevaplama hatasına sahip olması anlamına gelir. Yani bir ölçümün
güvenilir olması, cevaplayıcıların tutarlı cevaplar verdiklerini, soruları gelişigüzel
cevaplamadıklarını gösterir. Aksi durumda verilen güvenme şansı azalır. Belirli bir konuya
karşı benzer tutumlar ve fikirlere sahip olan kişilerin farklı cevaplar vermesi güvenilirliği
düşürür. Ölçekte tesadüfi cevaplama hatası azaldıkça güvenilirlik artar (Gegez, 2007: 212).
Bir diğer ifade ile bir nesne (birim) seti üzerindeki ölçümler tekrardan elde edilemiyor ise
ölçümlerden elde edilen skorların (puanların) aşırı derecede değişken olduğu ya da her bir
nesneden (birimden) elde edilen skorun sadece şans eseri meydana geldiği sonucu çıkartılır
(Kayış, 2005: 403).
Güvenilirlik, istatistiksel olarak test edilme şansına sahiptir. Bir ölçeğin güvenilirliği
güvenilirlik analizi yardımı ile irdelenebilmektedir.

11.2.2. Geçerlilik
Geçerlilik deyimi davranış bilimlerinde toplanan verilerin tarafsızlığının
(objektifliğinin) ve ölçülen olayın veya değişkenin niteliklerine uygunluğunun ölçüsüdür.
Böylece bir ölçek ölçülmek istenen şeyi ölçüyor ise o ölçeğin geçerliliği vardır, denilebilir.
Böyle bir ölçek sistematik hatadan arındığı ölçüde veya başka bir deyişle belli bir dönemde
kişiler arasındaki gerçek farkları yansıttığı ölçüde geçerli olacaktır. Sistematik hata, ölçeğin
bizzat kendisinden, ölçeğin kullanıcısından, cevaplayıcılardan veya çevre koşullarından ötürü
oluşabilir. Uygulamada gerçek değerleri bilme olanağımız çoğu kez olmadığından kullanılan
ölçeğin geçerliliği hakkında bir yargıya varabilmek için başka standartları kullanmak gerekir
(Kurtuluş, 2010: 108). Bir başka deyişle geçerlilik, güvenilirlik gibi salt istatistiksel olarak ele
alınmanın ötesinde farklı kriterlere gereksinim duymaktadır. Literatürde geçerlilik, içerik
geçerliliği (content veya face validity), kriter geçerliliği (criterion validity) ve yapısal
geçerlilik (construct validity) olarak üç ana başlıkta incelenebilmektedir (Bordens ve Abbott,
2005; Malhotra, 2007).
İçerik geçerliliği, “...ölçeğin içeriğinin veya en azından görünümünün ne derece
geçerli olduğunun ölçüsüdür. Davranış bilimlerinde çok yaygın başvurulan bu geçerlilik
ölçüsünde genellikle konu ile ilgili uzman kişilerin görüşleri alınarak geliştirilen ölçeğin ne
derecede geçerli olduğu saptanır.” (Kurtuluş, 2010: 109). Subjektif yapısı nedeniyle tek
başına bir geçerlilik ölçütü olarak kullanılmaması önerilse de (Malhotra, 2007: 286) bu durum
içerik geçerliliğini önemsizleştirmemektedir (Bordens ve Abbott, 2005: 128).
Kriter geçerliliğinde bir ölçeğin anlamlı bir biçimde seçilmiş kriter değişkenlerle
teorik bir ilişkinin beklendiği gibi olup olmadığı incelenmektedir (Malhotra, 2007: 286). Bir
diğer ifadeyle belirli bir kriter ölçümüne göre bir bireyin ölçümdeki değerinin analiz sonucuna
ne kadar uyumlu olduğu kriter geçerliliği ile ilişkilidir (Bordens ve Abbott, 2005: 128).
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Yapısal geçerlilik ise bir ölçeğin gerçekte ölçmekte olduğu karakteristik veya yapının
ne olduğunu sorgulamaktadır. Bu yüzden ölçülen her bir yapının güçlü bir teorisine ve bu
teorideki yapıların diğerleri ile ilişkilerine gereksinim duyar (Malhotra, 2007: 287). Kline’ye
(2011: 71) göre yapısal geçerlilik, diğer tüm geçerlilik türlerini kapsayıcı bir özellikte olup
araştırmacının bulgularının hipotetik yapıları ölçebildiği inancıyla ilgilidir. Yapısal geçerlilik,
bir yapıdaki değişkenlerin hepsinin aynı yapıyla ilişkili olduğuyla ilgilenen yakınsama
geçerliliği (convergent validity), farklı yapılar altındaki değişkenlerin birbirleriyle ilişkilerinin
olmadığıyla ilgilenen diskriminant geçerliliği (discriminant validty) ve farklı fakat
birbirleriyle bağlantılı yapıların ölçümlerinin teorik olarak tahmin edilebilir yollarıyla ne
ölçüde korelasyon sağladığıyla ilişkili olan nomolojik geçerlilik (nomological validty)
türlerinden oluşmaktadır (Malhotra, 2007: 287).
Yukarıda sözü edilen geçerlilik türleri bir arada düşünüldüğünde içerik geçerliliği
haricindeki geçerlilik türlerinin teorik olarak tanımlanmış değişkenler arasındaki
korelasyonlar yardımıyla ampirik olarak ölçülebileceği (Hair vd., 1998: 108)
söylenebilmektedir. Öte yandan güvenilirlik ölçümünde istatistiksel yöntemlerden
yararlanılırken geçerlilik ölçümünde güvenilirliğe kıyasla ağırlıklı olarak istatistiksel olmayan
yöntemler kullanıldığı (Gegez, 2007: 213) da iddia edilmektedir. Bir başka deyişle literatürde
geçerliliğin sayısal ve/veya istatistiksel olarak ele alınıp alınamayacağına dair tartışmalara
rastlanabilmektedir. Burada bu tartışmalara yer verilmemekle birlikte konuya ilgi duyan
okuyucuların kaynakçada yer verilen eserlere başvurması yararlı olacaktır.
Geçerlilik ve güvenilirlik arasındaki ilişkinin açıklanması, her iki kavramın daha net
anlaşılmasına katkı sağlayacaktır çünkü güvenilirlik ve geçerlilik birbirinden farklı gibi
gözükse de aslında aralarında bir ilişki vardır. Geçerli bir ölçekten bahsedebilmek için ölçeğin
güvenilir olması da gerekmektedir. Ancak güvenilir bir ölçek her zaman geçerli olmayabilir
çünkü geçerlilik başka faktörlerinde göz önüne alınmasını gerektirir. Örneğin kişinin
harcanabilir gelirini öğrenmek isteyen bir araştırmacı, toplam hane gelirini sormamalıdır.
Geçerliliği garanti etmenin yolu, neyin ölçülmek istendiğinin doğru bir şekilde
anlaşılmasından geçer. Ancak doğruluk her zaman geçerlilik getirmez. Örneğe dönersek hane
geliriyle ilgili soruya alınan yanıtlar doğru olmakla beraber geçerli değildir. Güvenilirliğin
yüksek olması, geçerliliğin de yüksek olacağı anlamına gelmez (Gegez, 2007: 214).
Güvenilirlik ve geçerlilikle ilgili sözü edilen ifadeler bir arada düşünüldüğünde
geçerlilik bir araştırmanın gerçeği yansıtma derecesi, güvenilirlikse aynı ya da olabildiğince
benzer sonuçları üretebilme derecesi olarak ifade edilebilir. Bu sebeple bilimsel bir
araştırmada en önemli gereklilik, geçerliliktir. Ancak güvenilirlikle desteklenmeyen geçerlilik
ile bilimsel bir araştırma süreci eksik kalacaktır. O hâlde bir araştırmacının hem geçerlilik
hem de güvenilirlik üzerinde durmasının bilimsel yöntemin temeli olduğu ifade edilebilir.

241

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Problemin tanımlanması ile başlayan, verinin toplanması ve raporlaştırma ile sona
eren bilimsel araştırma sürecinin her aşamasında araştırmacı, araştırma sürecine doğrudan
veya dolaylı etki eden potansiyel hatalar ile karşı karşıyadır. Bir araştırmada toplam hata,
araştırmacının kontrol edemediği ancak güven aralığı ile hazırlanabildiği tesadüfi örnekleme
hatası ve araştırmacının kontrolü altında olan ve araştırma sürecinin her aşamasında ortaya
çıkabilecek olan sistematik hatalardan oluşmaktadır. Sistematik hatalar, cevaplamadan ya da
cevaplamamadan kaynaklanabilmektedir. Burada önemli olan, araştırmacının olası hata
tiplerine ve her bir hata türü için gereken çözüm yoluna hâkimiyetidir. Araştırmacının bu olası
hatalara hâkimiyeti, araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliğinin sağlanması için gereklidir.
Geçerlilik, bir araştırmanın gerçeği yansıtabilmesi ile ilgiliyken güvenilirlik ise bir
araştırmanın benzer (ya da mümkünse aynı) sonuçlar üretebilmesiyle açıklanabilmektedir.
Geçerlilik ve güvenilirlik, bir araştırmanın bilimselliğinin sağlanmasında en temel koşulların
sağlanmasında elzemdir.

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sistematik hata türlerinden biri değildir?
a) Cevaplama hatası
b) Cevaplamama hatası
c) Tesadüfi örnekleme hatası
d) Araştırmacı hatası
2) Aşağıdakilerden hangisi cevaplama hatalarından biridir?
a) Araştırmacı hataları
b) Anketör hataları
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c) Cevaplayıcı hataları
d) Hepsi
3) Aşağıdakilerden hangisi araştırmacı hatalarından biri değildir?
a) Seçim hatası
b) Ölçme hatası
c) Aldatma hatası
d) Deneysel hata
4) Gerekli görülen bilgi ile araştırmacının fiilen elde ettiği bilgi arasındaki farktan
doğan hata türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) İkame bilgi hatası
b) Ölçme hatası
c) Deneysel hata
d) Veri analizi hatası
5) Aşağıdakilerden hangisi toplanan verilerin kodlanmasında, tasnifinde, analizinde
veya yorumunda meydana gelen hata türüdür?
a) Veri analizi hatası
b) İkame bilgi hatası
c) Örnekleme çerçevesi hatası
d)

Deneysel hata

6) Aşağıdakilerden hangisi bir geçerlilik türüdür?
a) İçerik geçerliliği
b) Kriter geçerliliği
c) Yapısal geçerlilik
d) Hepsi
7) Aşağıdakilerden hangisi yapısal geçerlilik türlerinden biri değildir?
a) Yakınsama geçerliliği
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b) Diskriminant geçerliliği
c) İçerik geçerliliği
d) Nomolojik geçerlilik
8) Bir yapıdaki değişkenlerin hepsinin aynı yapıyla ilişkili olduğuyla ilgilenen
geçerlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yakınsama geçerliliği
b) Diskriminant geçerliliği
c) İçerik geçerliliği
d) Nomolojik geçerlilik
9) Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemiyle elde edilen örneğin ana kütleyi temsil
edemeyişinden doğan hatalara ne ad verilir?
a) Seçim hatası
b) Ölçme hatası
c) Deneysel hata
d) Veri analizi hatası
10) Cevaplayıcıların bilerek ya da bilmeyerek verdikleri yanlış cevaplardan ötürü
oluşan hata aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anketör hatası
b) Araştırmacı hatası
c) Cevaplama hatası
d) Cevaplamama hatası

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) c, 4) a, 5) a, 6) d, 7) c, 8) a, 9) a, 10) c
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12. BİLİMSEL ETİK VE KAYNAK GÖSTERME

247

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bilimsel etik ve kaynak gösterme konusunda Özgöker ve Akman (2007),
Özdamar (2013), Aypay (2012) ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez
Hazırlama Yönergesi’nden derleme yapılmıştır. Bu bağlamda bilimsel etik kavramının tanımı,
kaynak gösterme yöntemleri ve örneklere yer verilmektedir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi
edinmek için ana kaynaklara başvurulması gerekmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bilimsel etik kavramının önemini düşününüz.
2) Bilimsel etik açısından kaynak göstermenin önemini düşününüz.
3) Kaynak gösterme yöntemlerini değerlendiriniz.

249

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bilimsel etik ve kaynak
gösterme

Bilimsel etik ve kaynak
gösterme konusunda bilgi sahibi
olunacak. Kaynak göstermenin
bilimsel etik açısından önemi
kavranacak.

Kavramlar ile ilgili yapılan
tanımlamalar değerlendirilecek,
farklı yöntemler örneklerle
karşılaştırmalı olarak
değerlendirilecek.
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Anahtar Kavramlar
 Etik
 Bilimsel etik
 Kaynak gösterme
 Araştırma ve yayın etiği
 Aşırma
 Çarpıtma
 Dilimleme
 Duplikasyon
 Uydurma
 APA
 MLA
 CBE
 Turabian
 Chicago
 AMA
 Harvard

Giriş
Bilimsel çalışma sürecinde bilim insanları farklı kaynaklardan yararlanmak
durumunda kalmaktadır. Bu durumda bilimsel etik kuralları ve buradan hareketle kaynak
gösterme kurallarının bilinmesi gerekmektedir.
Bu bölümde bilimde etik kavramı, etik kuralları ve kaynak gösterme yöntem ve
kuralları hakkında bilgiler yer almaktadır.
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12.1. Etik Kavramı
Etik bireylerin, toplumun ve doğanın temelini oluşturan değerleri, normları, ilkeleri,
iyi-kötü, doğru-yanlış gibi durumları ahlaki açıdan inceleme, düşünme ve sorgulamadır. Etik,
bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması; neyin yapılacağı ve yapılmayacağının;
neyin isteneceği, neyin istenmeyeceğinin; neye sahip olunacağı ya da olunmayacağının
bilinmesidir (Aypay, 2012: 279).

252

Araştırmanın planlama, projelendirme, yürütme, veri toplama, verilerin analizi,
sonuçlara ulaşılması ve yayınlanması aşamalarında genel ve bilimsel etik kurallara uyulması
gerekir (Özdamar, 2013: 219; Aypay, 2012: 279).
20. yüzyılın ortalarında bazı araştırmacıların insanlara tıp alanında radyasyon vermesi,
bireyleri tedavi etmeyerek hastalığın ilerleme sürecini izlemesi, bireylerin izni ve bilgisi
olmadan CIA adına beyin yıkama amacıyla yasal olmayan psikiyatrik ilaç verilmesi, eğitimde
ise sorgulanan yöntemlerle öğretim yapılması, sol el ile yazanların sağ el ile yazmaya
zorlanması, eğitimde zekânın etkin köken ve kalıtıma bağlı olduğunun ileri sürülmesi gibi
örnekler bulunmaktadır. ABD’de Güney Amerika Ülkelerinde Devrimlerin Nedenlerinin
Belirlenmesi olarak adlandırılan bir projenin onların iç işlerine müdahale amacıyla yapıldığı
daha sonradan ortaya çıkmıştır. İşletmede bilinçaltı reklam uygulamaları, sosyal psikolojide
Milgram’ın otoriteye uyma/itaat deneyleri gibi birçok araştırma yapılmıştır. Bu tür
araştırmaların etik nedenlerle yapılması daha sonra yasaklanmıştır (Aypay, 2012: 279).
Araştırmacı öncelikle dürüst, bilgili, bilim ve sanat alanında fikir, sanat ve yöntem
geliştiren bilim insanlara saygılı olmalıdır. Bildiğini saklamayan, sürekli bilim alanı ve
iletişim içinde olan bir kişidir (Özdamar, 2013: 219).
Araştırmacı, araştırma konusu seçiminden araştırmayı yayınlayıncaya kadar geçen
süre içinde daima dürüst ve bilime saygılı olmalı, genel ve bilim etiğine uygun davranmalıdır
(Özdamar, 2013: 219).
Genel etik kurallar insan olmanın gereği olan kurallardır. Bunlar “küçüklerine karşı
sevgi, büyüklerine karşı saygı ile davranmak”, “anne-baba, eş ve çocuklarına karşı sevecen ve
koruyucu olmak” ve “genel ve özel yerlerde hukuk kurallarına, yasalara, yönetmeliklere ve
yönergelere uygun davranmak” gibi kurallardır (Özdamar, 2013: 219).
Sosyal bilimlerde sosyolog Robert K. Merton bilim etiği olarak adlandırılan bir
idealler bütünü olduğunu ve bunlara bilim adamlarının uyması gerektiğini ifade etmiştir.
Sosyal bilimlerde kurumsal olarak ilk etik ilkeler Amerikan Psikoloji Derneği (APA)
tarafından 1948 yılında oluşturulmuştur. Merton’un ilkeleri bilimin normları (norms of
science) olarak da bilinir. Bunlar bilimsel araştırma sürecinde toplumsallık (communalism),
evrensellik (universalism), tarafsızlık (disinteredness) ve örgütlü şüphecilik (organized
skepticism) ilkeleridir. Bunlardan örgütlü şüphecilik, sonuçların eleştirel olarak alınmasını ve
sonuçlar hakkındaki yargının elde yeterince veri oluncaya kadar ertelenmesi gerektiğini ifade
etmektedir. Bu normlar bilimin sosyal kontrol işlevinin gerçekleştirilmesini de sağlamaktadır.
Ancak bu normların örgütlü şüphecilik dışındakiler ideal olarak bilim insanlarının kendi
kendilerini (içten) kontrol etmesini daha fazla vurgulamaktadır (Aypay, 2012: 280).

12.2. Bilimsel Etik Kuralları
Dünyada ve Türkiye’de birçok meslek örgütü, dernekler, kamu kurum ve kuruluşları
ve üniversiteler belirli etik kural, ilke ve politikalar geliştirmiştir. Bunlardan bazıları tüm
üniversitelerde araştırmalara başlamadan izin alınması gereken Etik Kurullar (Institutional
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Review Board), Amerikan Psikoloji Derneği (APA), Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği
(AERA), YÖK, TÜBİTAK, TÜBA ve ÜAK’nin etik kurulları ve ilkeleri bulunmaktadır. Türk
Tabipler Birliği (TTB) ve Başbakanlık Etik Kurulu gibi birçok kurul vardır. Farklı kurum,
kurul ve örgütlerin üzerinde hemfikir olduğu ilkeler şunlardır (Aypay, 2012: 283-284):
doğruluk, dürüstlük, objektiflik, dikkatlilik, açıklık, fikri mülkiyet hakları, gizlilik, sorumlu
yayın, insana saygı, sorumlu danışmanlık/mentorluk, sosyal sorumluluk, ayrımcılık yapmama,
yeterlik, yasallık ve insan denekleri korumak-hayvanları dikkatli kullanmak.
Dürüst bilim insanı, genel etik kurallarının yanında ve onlara koşut olarak geliştirilen
bilimsel etik kurallarına da uymak zorundadır. Bilimsel etik kuralları aşağıdaki gibi
özetlenebilir (Özdamar, 2013: 220-221):
 Dürüst, çalışkan, bilgili ve üretken olmak,
 Paylaşımcı olmak,
 Bilimsel bilgi üretmek ve bu bilgiyi; bildiri sunarak, konferans vererek ya da yayın
yaparak bilim ve insanlığın hizmetine sunmak, böylece insanlığa yararlı olmak,
 Bilimsel toplantılara katılmak ve bilimsel görüşlerini açıklamak,
 Genç bilim insanlarına bilgi ve deneyimlerini aktarmak, onlara çalışmalarında
yardımcı olmak,
 Bilim alanının öncülerine ve hocalara saygılı olmak,
 Bilim alanında geliştirilen yöntem, teori ve girişimlerden söz ederken bu yöntem,
teori ya da girişimleri geliştiren bilim insanlarının isimlerini de belirtmek,
 Geliştirilen yöntem, teori, girişim ya da bilimsel bilginin üretim metodolojisini,
araştırmanın yerini, zamanını, araştırma düzenlerini, yöntemleri, araçları, gereçleri
ve bilimleri (denekleri) doğru bildirmek,
 Üretilen bilimsel bilgileri doğru biçimde aktarmak, araştırmaya dayanmayan hayali
bilgiler üretmemek ve yanlış bilgileri bilim ve insanlığa deklare etmemek,
 Bilimi ve insanları yanıltmamak,
 Yöntem, teori, girişim ya da bilimsel bilgi başka bir kaynaktan alınmış ise alıntı
yapılan kaynağı bildirmek,
 Yöntem, teori, girişim ya da bilimsel bilgide uyarlamalar yapılmış ise orijinal
yöntem, teori, girişim ya da bilimsel bilginin nasıl modifiye edildiğini,
modifikasyonun geçerliliğini ve güvenirliğini, orijinal kaynakla birlikte bildirmek,
 Deneklerin (hayvan ve insan) haklarına saygılı olmak,
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 Deneklere gereksiz ağrı, eziyet, terk etme, öldürme gibi davranışlarda bulunmamak,
 Bilimsel bilgi üretirken doğal çevreye zarar vermeyecek ya da minimum düzeyde
zarar verecek biçimde çalışmak,
 Araştırma birimlerinin seçimi, verilerin toplanması ve analizlerinde istatistik
yöntemlerden yararlanmak,
 Bulguları, sonuçları değiştirmemek,
 Masa başında uydurma araştırma sonuçları üretmemek,
 Başkalarının bilimsel sonuçlarını kendi üretimi göstermemek, başkalarının fikir ve
sanat eserlerini aşırmamak,
 Üretilen bilimsel sonuçları zamanında ve önce bilim alanındaki kongre, konferans,
sempozyumlarda bildirmek ya da bilimsel dergilerde yayınlamak, magazin haberi
biçiminde bilimsel bilgi yaymaktan kaçınmak, biçiminde özetlenebilir.
Bu listeyi daha da fazla uzatmak mümkündür. Araştırma ve yayın etiği de bu kurallara
koşut olarak geliştirilmiş ve araştırma planlama, yürütme ve yayınlama aşamalarında
uyulması gereken kuralları içermektedir (Özdamar, 2013: 221).

12.3. Araştırma ve Yayın Etiği
Bilim insanları; araştırmaların planlanması, projelendirilmesi, plan/protokolünün
hazırlanması, yürütülmesi (veri toplama, analiz ve yorumlama) ve sonuçlarının yayınlanması
aşamalarında araştırma ve yayın etik kurallarına uygun davranmalıdırlar (Özdamar, 2013:
221).
Araştırma ve yayın etik kuralları; genel, bilimsel etik kurallarını tamamlayan ve
yalnızca bilim insanlarını araştırma ve yayın yaparken bağlayan kurallardır (Özdamar, 2013:
221).
Bilindiği gibi bilimsel bilgi üretim işlevi, araştırma çalışmaları ile sağlanan bir
işlevdir. Üretilen ve deklare edilen bilginin bilimsel bilgi olması için araştırmanın araştırma
ve yayın etiğine uygun biçimde yapılmış olması ile mümkündür (Özdamar, 2013: 221).
Araştırma ve yayın etik kuralları, aşağıdaki gibi maddeler hâlinde özetlenebilir
(Özdamar, 2013: 222-223):
 Araştırmanın plan ve protokolünü hazırlamak ve araştırmanın tüm aşamalarında
plan ve protokole uymak,
 Araştırmayı amaçlara uygun yer, zaman ve birimler üzerinde yapmak,
 Araştırma birimlerini doğru toplum ya da doğru risk altındaki toplumdan seçmek,
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 Araştırma birimlerini (denek, grup) açıkça tanımlamak,
 Araştırma birimlerinin sayısını, demografik, sosyal, kültürel vb. özelliklerini
belirtmek,
 Toplumu temsil edecek sayı ve özellikte örnek (grup) seçimlerinde örnekleme
yöntemlerinden yararlanmak,
 Araştırmalarda birimleri gruplara rastgele dağıtmak, grupları ölçülen değişkenlere
etki edebilecek değişkenler yönünden eşleştirmek ya da homojenize etmek,
 Yanlı davranmamak,
 Araştırmanın araştırma düzeni, yöntemlerini ve istatistiksel hipotezleri açıkça
belirtmek,
 Araştırmada kullanılan yöntem, teori ve girişimleri başka araştırıcılar tarafından
tekrar edilebilir açıklıkta belirtmek, yöntem, teori, girişim ya da bilimsel bilgi başka
bir kaynaktan alınmış ise alıntı yapılan kaynağı bildirmek,
 Veri toplama, bulguların analizi ve yorumlama aşamalarında istatistiksel
yöntemlere başvurmak,
 Gözlem, inceleme, ölçme, tartma ya da saymaya dayanmayan uydurma, hayali veri
üretmemek, verileri değiştirmemek, düzeltmemek, azaltma ya da çoğaltma
yapmamak,
 Araştırma bulgularını, istatistiksel analiz sonuçlarını doğru vermek, analiz
sonuçlarını doğru yorumlamak, sonuçları değiştirmemek, çarpıtmamak,
 Araştırma sonucuna dayanmayan hayali sonuçlar üretmemek,
 Genellemelerde dayanılan fikir ve bilimsel bilgi kaynaklarını, atıflar yaparak
belirtmek,
 Başka bilim insanlarının ürettiği bilgileri kendisine ait gibi yayınlamamak,
 Başkalarının fikirlerini ve bilimsel bilgilerini kendisine ait gibi göstermemek
(bilgileri aşırmamak, çalmamak),
 Bilimi ve insanları yanıltıcı, araştırmaya dayanmayan bilgiler üretmemek,
 Araştırma sonuçlarının yorumlanması ve genellenmesinde başkalarının
fikirlerinden yararlanılmış ise bu yazarları yayında atıf yaparak belirtmek,
 Sanal veriler kullanarak yayın yapmamak,
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 Yapılmış ve yayınlanmış bir araştırmayı farklı dergilerde tekrar yayınlamamak,
 Araştırmaya katkısı olan araştırmacıların isimlerine yayında yer vermek,
araştırmaya bilimsel katkısı olmayanları yazar olarak yayında yer vermemek.
Yukarıda maddelerle belirtilen etik kurallara bilerek ve kasıtlı olarak uymamak yayın
etiğine aykırı ve suç oluşturan durumlar olarak sayılır. Yayın etiği suçları aşağıdaki gibi
belirtilmiştir (TÜBİTAK Yayın Etiği Kurulu Yönergesi) (Özdamar, 2013: 223):
 Aşırma (Plagiarism): Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, yazılarını ve
şekillerini sahiplerine atıf yapmadan kullanmak (Özdamar, 2013: 223).
 Çarpıtma (Falsification): Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma
materyalleri, cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya
sonuçları değiştirmek (Özdamar, 2013: 223).
 Destekleyici Kuruluşu Belirtmeme: Araştırmayı destekleyen kuruluşu, sunum ve
yayınlarda belirtmemek (Özdamar, 2013: 223).
 Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın
bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok
sayıda yayın yapmak (Özdamar, 2013: 223).
 Duplikasyon (Duplication): Aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergide
yayınlamak (Özdamar, 2013: 223).
 Uydurma (Fabrication): Masa başında sanal araştırma verileri üreterek
araştırmadan elde edilememiş uydurma veriler ile yayın yapmak (Özdamar, 2013:
223).
 Yazarlık Haklarına Saygısızlık: Araştırmaya bilimsel katkısı olanların isimlerini
diğer yazarlara danışmadan yayından çıkartmak, bilimsel katkısı olmayan
başkalarının isimlerini yayına yazar olarak yazmak, yeni yazar(lar) eklemek, yazar
sıralamasını değiştirmek (Özdamar, 2013: 223).
Bilim insanı, kasıtlı olarak ya da ağır ihmal sonucu yukarıda belirtilen etik kurallara
aykırı suçlar işlemiş ise çeşitli yaptırımlara çarptırılır (Özdamar, 2013: 223).
Bu yaptırımlar, bu suçları işleyenlerin kurumlarınca disiplin soruşturması açılması,
işlenen suçlar nedeniyle hak kaybına uğrayanların adli kurumlara başvurmaları hâlinde
haklarında yasal işlemler yapılması biçiminde özetlenebilir (Özdamar, 2013: 223).
Bilim insanının her ne sebeple olursa olsun genel etik ve bilimsel etik kurallara aykırı
davranışlarda bulunmaması gerekir. Bilim insanının tüm etik kurallara uygun davranması;
saygınlığını, haysiyet ve şerefini koruması bakımından kaçınılmazdır (Özdamar, 2013: 223).
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12.4. Kaynak Gösterme
Çalışmalarda konu ile ilgili daha önceden yapılmış çalışmalardan alıntılar yapmak
gerekmektedir. Bilimsel etik çerçevesinde de değerlendirildiğinde bu alıntıların nerelerden
olduğu metin içerisinde belirtilmelidir.
Alıntı yaptığınız kaynağı ayrıntılı bir şekilde göstermelisiniz. Bunu yaparken makale
boyunca tek bir kaynak gösterme formatı kullanın. Birden çok kişinin katkısıyla ortaya çıkan
bir makale söz konusuysa ve katkı yapan kişiler kaynak gösterme formatı konusunda fikir
birliğine varamıyorsa formata makalenin ana içeriğini belirleyen kişi karar vermelidir
(Özgöker ve Akman, 2007: 3).
Alıntılar doğrudan veya dolaylı olarak yapılabilir. Doğrudan yapılan alıntılarda
kaynak, alıntının yanında parantez içerisinde veya dipnot olarak gösterilebilir. Dolaylı
alıntılarda ise metin içerisinde kime ait olduğu belirtilebilmektedir.
Alıntı yaparken kullanılabilecek; APA, MLA, Harvard, Turabian, CBE ya da Chicago
gibi değişik yöntemler vardır. Bunların hepsinde alıntının temel unsurlarına yer verilir. Ancak
kullanılan düzen farklıdır. Her kurumun tercih ettiği farklı bir tarz olabilir. Ancak kurumlar
tarafından belirlenen bir tarz yoksa aşağıdaki bilgiler tercihte yardımcı olabilir (Özgöker ve
Akman, 2007: 10-11):
 APA: psikoloji, eğitim ve diğer sosyal bilimler. American Psychological
Association (Amerika Psikologlar Birliği) tarafından araştırma ödevlerinde
kullanılmak üzere geliştirilmiş kurallar bütünüdür. APA tarzının iki temel unsuru
vardır: metin içerisinde referanslar ve referans listesi. Bu iki unsurun toplamı,
yararlanılan kaynakların tamamını gözler önüne sererek okuyucunun da bu
materyale erişimine olanak tanır (Özgöker ve Akman, 2007: 39).
 MLA: edebiyat, sanat ve uygarlık tarihi. Modern Language Association (1883
yılında Amerika’da akademisyenler tarafından kurulan meslek birliği) tarafından
öğrencilerin araştırma ödevlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir (Özgöker ve
Akman, 2007: 11-12).
 AMA: tıp, sağlık ve biyoloji. Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından
geliştirilen AMA tarzının kuralları (Uniform Ruquirements for Manuscripts
submitted to Biomedical Journals) Biomedikal dergilerinde yayınlanan yazılarda
ulaşılması gereken kurallar kılavuzunda belirtilmiştir (Özgöker ve Akman, 2007:
51).
 Turabian: üniversite öğrencilerinin her konuda kullanabilmesi için geliştirilmiş bir
yöntem. Bu tarzın kuralları Kate Turabian’ın “ A Manual for Writers of Term
Papers, Theses, and Dissertations” (Kate Turabian’ın Tez ve Ödev Yazım
Kılavuzu) kitabında belirtilmiştir (Özgöker ve Akman, 2007: 57).
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 Chicago: kitaplar, dergiler, gazeteler ve akademik olmayan her türden çalışma.
Chicago ya da Turabian tarzında bibliyografik alıntılar sayfanın ya da belgenin
sonunda verilir. Chicago tarzının iki farklı formatı vardır: Beşerî Bilimler (dipnot)
ve Yazar-Tarih (ana metin içinde). (Özgöker ve Akman, 2007: 26).
 CBE: yazarlar, editörler, yayıncılar; biyoloji, eczacılık, eğitim, ekoloji, psikoloji,
veterinerlik. Bu tarzın kuralları “Scientific Style and Format: The CBE Manual for
Authors, Editors, and Publishers” (Bilimsel Tarz ve Format: Yazarlar, Editörler ve
Yayıncılar için CBE Kılavuzu) kitabında belirtilmiştir. Bu tarzda alıntılar İsim-Yıl
formatında verilir. Bibliyografya, belgenin sonunda alfabetik sırayla sunulur
(Özgöker ve Akman, 2007: 53-54).
 Harvard: üniversite öğrencilerinin her konuda kullanabilmesi için geliştirilmiş bir
yöntem. Harvard yaklaşımı adı verilen referans sisteminde bir kitaptan alıntı
yapılan cümlenin ya da paragrafın sonunda yazarın adı ve kitabın basım tarihi
parantez içerisinde bildirilir. Kaynağın ayrıntıları ise metnin sonundaki referanslar
bölümünde aktarılır. The Oxford Style Manual’a göre Harvard yaklaşımı fizik ve
sosyal bilimler alanlarında en sık kullanılan referans yöntemidir (Özgöker ve
Akman, 2007: 4).

12.5. Kaynak Gösterme Örnekleri
Bu başlık altında alıntılama yöntemlerinde (Özgöker ve Akman, 2007) de yer alan ve
çalışmalarda sıklıkla kullanılan alıntılamalar ile ilgili örneklere yer verilmektedir.
1) Kitaplara Atıf
APA
Schwartz, D., Ryan, S., and Wostbrock, F. (1995). The Encyclopedia of TV Game Shows,
New York: Facts on File.
MLA
Schwartz, David, Steve Ryan, and Fred Wostbrock. The Encyclopedia of TV Game Shows,
New York: Facts on File, 1995.
2) E-Kitaba Atıf
APA
Norman, R. (1998). The Moral Philosophers. New Yok. Oxford University Press. Retrieved
August 14, 2001, from Duke University, Duke University Libraries, netLibrary Web site:
http://www.netlibrary.com
(Retrieved = erişim)
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MLA
Norman, Richard. The Moral Philosophers. New Yok. Oxford UP, 1998. Duke University,
Duke University Libraries, Durham, NC. 14 August 2001 <http://www.netlibrary.com>
3) Dergilerdeki Makalelere Atıf
APA
Jones, G., Hanton, S., and Connaughton, D., (2002). What is This Thing Called Mental
Toughness? An Investigation of Elite Sport Performers. Journal of Applied Sport Psychology,
14, 205-218.
MLA
Jones, Graham, Sheldon Hanton, and Declan Connaughton, “What is This Thing Called
Mental Toughness? An Investigation of Elite Sport Performers”, Journal of Applied Sport
Psychology, 14 (2002): 205-218.

12.6. Tez ve Proje Hazırlama Süreci Kaynak Gösterme Örneği
Bu bölümde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Hazırlama
Yönergesi’nde kaynak gösterme ilgili yer alan bilgilere değinilmektedir.
Çalışmada başka kaynaklardan yapılan alıntılar ya aynen aktarılır veya özü
değiştirilmemek kaydıyla çalışmayı yapanın kendi cümleleriyle özetlenerek yahut
yorumlanarak verilir. Her iki durumda da alıntı yapılan kaynağa (metin, tablo, şekil ve benzeri
dâhil) mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Bu konuda aşağıdaki ilkeler uygulanır:
1) Kaynaktan aynen alınan bilgiler (quotation), çift tırnak içinde (“...”) gösterilir.
Çalışmayı hazırlayanın kaynaktaki bilginin özünü değil, biçimini değiştirerek
yaptığı alıntılar ise çift tırnak arasına alınmadan gösterilir. Her iki alıntı türünde de
ilgili kaynağa mutlaka atıf yapılır ve atıfların her birine, bir birini izleyen numaralar
verilir.
2) Çalışmada kaynaktan aynen aktarılan bilgilerin tamamı verilebileceği gibi
örneğin cümle, paragraf veya sayfalar hâlindeki bilgilerin sadece belli kısımları
da verilebilir. Bu durumda cümlelerde belli kelimelerin, çeşitli cümlelerin, paragraf
ve sayfaların atlanarak verildiğini göstermek üzere atlanan yerler üç nokta ile
belirtilir.
3) Şiirlerden aktarma yapılırken bir veya daha fazla satır, hatta sayfa atlanarak
verilmek istenirse atlanan yerler için sadece tek satır boşluk bırakılır ve bu satır
noktalanarak gösterilir.
4) Başka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktarılması durumunda kaynaklarda
noktalama işaretleri ve çeviri yanlışları dâhil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb.
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gibi yanlışlıklar da tekrarlanır. Çalışmayı yapan kişi, kaynak metindeki
yanlışlıkları düzelterek vermek isterse o zaman doğru bilgi, yanlış bilgiden hemen
sonra bir parantez içinde gösterilir.
5) Kaynaklardan aynen yapılan alıntılar, bir cümleyi aşmayacak uzunluktaysa çalışma
metni içinde verilir. Daha uzun alıntılarda, alıntının ilk ve son satırları ile çalışma
metni arasında en az çift aralıklı boşluk bırakılarak alıntı ile metnin ayırt edilmesi
sağlanır. Bu tür alıntılar için çalışma metninde kullanılan puntodan daha küçük
punto kullanılır.
6) Başka kaynaklara yapılan atıflar iki şekilde
1)

referans dipnotu şeklinde

2)
ya da metnin içinde olmak kaydıyla -aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibiparantez içinde, baş harfi büyük olmak kaydıyla yazarın soyadı, virgül, yayın tarihi,
iki nokta üst üste, sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yayın tarihi olmayan
eserler için ‘Tarih yok.’ anlamında ‘t.y.’ kısaltması kullanılır.
Örnek a) Homans soyadlı bir yazarın makalesine yapılan atıf
(Homans, 1962: 175)
Örnek b) Sartori soyadlı bir yazarın yayın tarihi belirsiz makalesine yapılan atıf
(Sartori, t.y.:25-30)
Örnek c) Bir makale veya kitabın bütününe yapılan atıf
(Kaboğlu, 1993), (Bohannan, 1968)

12.6.1. Dipnotun Metindeki Yeri ve Numaralandırılması
Çalışma metninin sayfa altlarında gerekli görüldüğü ölçüde metin içinde yer
verilmeyen alıntılar veya metnin ilgili sayfasındaki herhangi bir bilgiyle ilgili kısa açıklama,
karşılaştırma veya yorumları ortaya koymak için de dipnotlar verilir.
1) Dipnotlar, her sayfada metnin en son satırının altında, tek satır aralık bırakılarak
sayfanın sol kısmından başlayan kısa bir çizgiyle metinden ayrılır. Sayfanın sol ve
sağ kenar boşlukları arasındaki bu çizginin altında tek satır aralık bırakılır.
Dipnotlar bu kısma birbirini izleyen numaralara uygun surette yerleştirilirler.
Dipnot numaraları, her bölümün ilk sayfasında 1’den başlayarak bölüm
sonunda tamamlanacak biçimde verilir. Her yeni bölüm için tekrar 1’den başlayan
numaralama yapılır.
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2) Atıf vermek veya açıklamada bulunmak amacıyla verilenler dışında sadece bir
kavramı aydınlatmak için verilen dipnotlar numara yerine *, ** şeklinde
sembollerle de gösterilebilir.

12.6.2. Referans Dipnotları İle İlgili Kurallar
Referans dipnotlarında ilgili kaynağa ilk kez referans veriliyorsa bu referansta eserle
ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü, aşağıdaki sırayla yer alır:
Yazar adı ve soyadı, eser adı, yayına hazırlayan (veya editör), çeviren veya çizer adı
ve soyadı, cilt, basım, baskı ve yayın bilgisi (cilt sayısı, basım sayısı, baskı sayısı, seri adı,
yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi), cilt numarası ve sayfa sayıları.
Eğer referans dipnotlarında aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunuluyorsa
yukarıdaki bilgiler kısaltılarak verilir.
1) Yazar Adı: Bir eserde yazar, kişi veya tüzel kişi (kurum, kuruluş gibi) özelliğini
taşıyabilir. Dipnotta yazar adları, kaynak kitabın iç kapağında verildiği şekilde
tekrarlanır. Yani önce yazar adı, (varsa önce ilk, sonra ikinci adı), sonra yazarın
soyadı belirtilir.
2) İki veya üç yazarlı eserlerde her yazarın adı, eserin iç kapağında verilen sırayla ve
aralarına virgül konularak verilir.
3) Üçten fazla yazarı olan eserler için sadece ilk yazarın adı ve soyadı verildikten
sonra “ve diğerleri” anlamına gelen “vd.” veya Latince et. al. ibaresi kullanılır.
4) Atıf yapılan eserin iç kapağında herhangi bir yazar adı verilmemişse ve eserin
yazar/ yazarları başka sayfa veya kaynaklardan da elde edilememişse o zaman
dipnot, eser adıyla başlar. Ancak eserin yazarları başka sayfa veya kaynaklardan
doğru olarak saptanmışsa o zaman bu adlar, atıf yapılan eserin iç kapağı dışında bir
yerden elde edildiklerini göstermek üzere parantez içine alınırlar.
5) İç kapakta, yazarın takma veya müstear adı kullanılmışsa bu ad dipnotta da aynen
verilir. Ancak yazarın gerçek adı biliniyorsa veya saptanmışsa takma addan sonra
bir parantez veya köşeli parantez içinde gösterilebilir.
6) Kitap adı: Kitap adı, atıf yapılan eserin iç kapağında olduğu şekilde verilir. Ancak
kitap adı, hem asıl ad hem de tamamlayıcı ikinci ve/veya üçüncü adlardan
oluşmuşsa o zaman asıl ad ve tamamlayıcı ikinci ad arasın, iç kapakta olmasa bile
iki nokta üst üste konur. Böylece, asıl ve tamamlayıcı adın birbirine karıştırılması
önlenir.
7) Dipnotlarda kitap adları, koyu renk harflerle yazılır ve kitap adından hemen sonra
virgül konur.
8) Süreli yayınların adları, kitap adları gibi koyu renk harflerle yazılır.
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9) Yayına hazırlayan (veya editör), çeviren, resimleyen, çizen vb.nin
adları: Kitap, makale gibi eser adlarından sonra -eğer varsa- yukarıda belirtilen
kişi/kişiler, “yayına hazırlayan, editör, çeviren vb.” dendikten sonra iki nokta üst
üste konarak gösterilir. İstenirse bu işlev adları, “yay.haz., ed., çev., çiz.” şeklinde
kısaltılarak da verilebilirler.
10) Makale Adı: Makale yazarı/yazarlarının adından sonra virgül konur. Virgülden
sonra makale adı, çift tırnak içinde verilir. Makale adından sonra yine virgül
konur. Bunu kitap adı gibi yazılan süreli yayının adı izler.
11) Çalışma Adı: Yayınlanmamış çalışmaların adları, makale adı gibi çift tırnak
içinde verilir.
12) Ansiklopedi maddelerinin adları: Makale adı gibi verilir.
13) Elektronik kaynaklara ilişkin dipnotlarda ise
 Eser, aynı zamanda daha önce basılı hâlde yayınlanmışsa o zaman önce
yazının yer aldığı ilk kaynağın referans dipnotu, sonra parantez içinde
“çevrimiçi” ibaresi ve daha sonra da eserin yer aldığı elektronik kaynağın
site adı ile siteden yararlanılan tarih verilir.
 Eğer eser daha önce basılı hâlde yayınlanmamışsa varsa yazarın adı ve
soyadıyla eser adı, sonra “çevrimiçi” ibaresi ile eserin yer aldığı elektronik
kaynağın site adı ve siteden yararlanılan tarih verilir.
14) Cilt, Basım, Baskı ve Yayım Bilgisi: Dipnotlarda yazar adı, eser adı, çeviren,
çizen, hazırlayan kişilerin adlarından sonra, cilt, basım, baskı ve yayın bilgilerine
yer verilir.
 Cilt bilgisi: Yukarıda belirtilen cilt bilgisi, genel olarak atıf yapılan kitaplar
için geçerlidir. Bir kitap, sadece bir ciltten ibaretse,cilt bilgisi verilmez. Kitap
birden fazla cilt hâlinde yayımlanmışsa bu durumda kitabın kaç ciltten
oluştuğu, örneğin 4 c. şeklinde belirtilir. Cilt sayısından sonra virgül konur
ve eğer varsa basım ve baskı sayıları verilir.
 Basım, baskı bilgisi: Atıfta bulunulan eser ilk basım (edition) ise dipnotta
basım sayısı belirtilmez. Ancak eserin 2. veya daha sonraki basımlarından
yararlanıldıysa o zaman basım sayısı, 2. bs., 3. bs. şeklinde belirtilir.
 Atıf yapılan eserin basım sayısının yanı sıra baskı (print, printing) sayısı da
mevcutsa bu sayı da, basım bilgisinden sonra virgül konarak gösterilir.
Örneğin, 3. bs., 12. bsk. gibi.

263

 Yayım bilgisi: Bu bilgi, atıf yapılan eserin yayım yeri, eseri yayımlayan
kuruluş ve eserin yayım tarihinden oluşur (İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999
gibi). Yayım yeri ile yayımcı kuruluş arasına virgül konur.
 Atıfta bulunulan eserde yayım yeri yoksa bu durum ‘y.y.’ (yayım yeri
yok) kısaltmasıyla yayımcı kuruluşun adı yoksa yine ‘y.y.’ (yayımcı yok)
kısaltmasıyla ve yayım tarihi belirtilmemişse ‘t.y.’ (tarih yok) kısaltmasıyla
gösterilir.
 Eserin iç kapağında yayım tarihi belirtilmemişse ancak iç kapağın
arkasında copyright tarihi (© sembolünden sonra verilen tarih) gösterilmişse
o zaman bu tarih, dipnotta yayım tarihi olarak verilir.
 Cilt ve Sayfa Numaraları: Dipnotlarda kitap, süreli yayın, ansiklopedi,
çalışma gibi eserlerin hangi cildinden alıntı yapıldığını göstermek için ilgili
cilt numarası büyük Romen rakamıyla verilir. Bundan sonra virgül konur ve
hemen ardından alıntı yapılan sayı, virgül, yayım yılı, virgül, ilgili sayfa veya
sayfaların numarası verilir (Örnek: C:IV, No:4, 1995, s.1 gibi).
15) Arşiv Belgelerine Yapılan Atıflar: Bu tür atıflar için verilen
dipnotlarda belgenin mahiyetini bildiren açıklama, belge tarihi, arşiv ve varsa
dosya numaraları belirtilir.
16) Gazete Makaleleri veya Haberlerine Yapılan Atıflar: Gazete makaleleri ve
haberlerine yapılan atıflarda süreli yayın makaleleri için belirtilen kurallar
uygulanır. Ancak her iki durumda da makale veya haber başlığından sonra ilgili
gazetenin adı, günü, ayı, yılı ve sayfası belirtilir.
17) Kutsal Kitaplara ve Klasik Eserlere Yapılan Atıflar: Kuran ve benzeri kutsal
kitaplara yapılan atıflarda kitap adları, koyu renkle yazılmaz.
18) Latin ve Eski Yunanca Klasik Eserlere Yapılan Atıflar: Eser adları, koyu
renkle yazılır. Ancak bu eserlerin cilt numaraları küçük Romen rakamlarıyla,
bölümleri ve sayfa numaraları ise Arap rakamlarıyla gösterilir.

12.6.3. Dipnotlarla İlgili Diğer Kurallar
Referans dipnotlarında aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunulması
gerektiğinde bibliyografik bilgiler, aşağıdaki sırayla ve kısaltılarak uygulanır:
Yazarın soyadı, virgül, eserin uygun biçimde kısaltılmış adı, virgül, sayfa numarası.
Bu konuda aşağıdaki listede verilen uluslararası ve Türkçe kısaltmalardan bir tanesi
tercih edilmeli, tercih edilen kısaltma yöntemi çalışmanın bütününde uygulanmalıdır.
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Bibliyografik Bilgiler

Uluslararası

Türkçe

Bakınız

V.

Bkz.:

Karşılaştırınız

Cf.

Karş.

Karşı görüş

vs.

k.g.

Aynı eser/yer

Ibid.

a.e.

Adı geçen eser

op.cit

a.g.e.

Yazara ait son zikredilen yer

loc.cit

a.y.

Eserin kendi içinde yukarıya atıf

supra

bkz.: yuk.

Eserin kendi içinde aşağıya atıf

infra

bkz.: aş.

Eserin bütününe atıf

passim

b.a.

Basım yeri yok

w.place

y.y.

Basım tarihi yok

w.date

t.y.

Çok yazarlı eserlerde ilk yazardan sonrakiler

et. al.

vd.

Sayfa/sayfalar

p. / pp.

s.

Editör/yayına hazırlayan

Ed. by

Ed. veya Haz.

Çeviren

Trans. by

Çev.

Tablo 12.1: Kısaltmalar Tablosu
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12.6.4. Örnekler
Bu başlık altında Tez Hazırlama Yönergesinde yer alan referanslara verilen örnekler
bulunmaktadır.
Kitaba atıf:
Giovanni Sartori, Demokrasi Kuramı, Çev. Deniz Baykal, Ankara, Siyasi İlimler Türk
Derneği Yayınları, t.y., s. 11.
Talcott Parsons, The Social System, London, Routledge and Kegan Paul, 1964, pp. 3-23.
Bülent Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 3. bs., İstanbul, BDS, t.y., s. 43.
Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul, Der, 1992, s. 25.
Aynı esere izleyen şekilde ikinci kez referans:
Ibid.

veya A.e.
Aynı esere, fakat farklı sayfasına referans:

Ibid., s. 40. veya A.e., s. 40.
Araya başka referanslar girildiğinde, Sartori’nin kitabına yeniden referans:
Sartori, Demokrasi Kuramı, s. 22. veya
Sartori, op. cit., s.22. ya da,
Sartori, a.g.e., s.22.
Edite edilmiş kitapta makaleye referans:
George C. Homans, “Social Behavior as Exchange”, Small Groups, Ed. by. A. Paul Hare,
Edgar R. Bogotta, Robert F. Bales, New York, Alfred A. Knopf, 1962, p. 175.
Aynı esere izleyen referans:
Ibid., p. 170. veya
A.e., s. 170.
Süreli yayında makaleye atıf:
Ernst E. Hirsch, “İktidar ve Hukuk,” Çev. Hayrettin Ökçesiz, Hukuk Araştırmaları, C.II,
No:3 ,Eylül-Aralık 1987, s. 44.
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İbrahim Ö. Kaboğlu, “Düşünce Özgürlüğü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye,” İnsan Hakları
Yıllığı, C.XV ,1993, s. 50.
Yukarıda Homans’ın makalesinin aynı sayfasına tekrar atıf:
Homans, loc. cit.

veya

Homans, a. y.

Ansiklopediye atıf:
Paul Bohannan, “Law and Legal Institutions,” International Encyclopedia of Social
Sciences, Vol.IX, Ed. by., David L. Shils, w. Place, McMillan and Free Press, 1968, pp. 7377.
Klasik eserlere atıf:
Aristoteles, Nikomakhos'a Etik i, 10, s. 22-23.
Kutsal kitaplara atıf:
Kur’an i. 10./Old Testament iii. 5.
Elektronik kaynağa atıf:
John N.Berry , "Educate Library Leaders,” Library Journal, February 15, 1998 ,
(Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 3 Nisan 2000. veya
Bill Crowley-Bill Brace, "A Choice of Futures: Is It
Information?”,(Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 30 Mart 2000.

Libraries

Versus
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm Etik Kavramı, Bilimsel Etik Kuralları, Araştırma ve Yayın Etiği, Kaynak
Gösterme, Kaynak Gösterme Örnekleri, Tez ve Proje Hazırlama Süreci Kaynak Gösterme
Örneği ana başlıklarından oluşmaktadır. Bu bağlamda bilimsel etik kavramı, bilimsel
çalışmalarda etik davranmanın önemi ve kaynak göstermenin bu süreçteki yeri ve önemi
kavranmıştır. Bunun yanında kaynak gösterme sırasında kullanılabilecek yöntemler hakkında
bilgi sahibi olunmuştur.

Bölüm Soruları
1) “Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, yazılarını ve şekillerini
sahiplerine atıf yapmadan kullanmak” yayın etiği suçlarından hangisinin tanımıdır?
a) Aşırma
b) Çarpıtma
c) Dilimleme
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d) Duplikasyon
2) “Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve
araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları değiştirmek” yayın etiği suçlarından
hangisinin tanımıdır?
a) Aşırma
b) Çarpıtma
c) Dilimleme
d) Duplikasyon
3) “Aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergide yayınlamak” yayın etiği
suçlarından hangisinin tanımıdır?
a) Aşırma
b) Uydurma
c) Dilimleme
d) Duplikasyon
4) “Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun
olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak” yayın etiği suçlarından
hangisinin tanımıdır?
a) Uydurma
b) Çarpıtma
c) Dilimleme
d) Duplikasyon
5) “Masa başında sanal araştırma verileri üreterek araştırmadan elde edilememiş
uydurma veriler ile yayın yapmak” yayın etiği suçlarından hangisinin tanımıdır?
a) Aşırma
b) Uydurma
c) Dilimleme
d) Duplikasyon
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6) “Schwartz, D., Ryan, S., and Wostbrock, F. (1995). The Encyclopedia of TV Game
Shows, New York: Facts on File.” Kaynak gösterme yöntemlerinden hangisine bir örnektir?
a) APA
b) MLA
c) Chicago
d) Harvard
7) Bilim etiği nedir? Bilim etiğinin bilimsel çalışmalardaki önemi nedir?
8) Kaynak gösterme yöntemleri nelerdir? Aralarındaki farkları belirtiniz.
9) Yayın etiği suçları nelerdir? Kısaca açıklayınız.
10) Bilimsel etik kuralları nelerdir? Belirtiniz.

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) d, 4) c, 5) b, 6) a
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13. YAZIM KURALLARI VE SAYFA DÜZENİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, yazım kuralları ve sayfa düzeni konusunda İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Tez Hazırlama Yönergesinden derleme yapılmıştır. Bu bağlamda tez veya
proje yazımı sürecinde uyulması gereken sayfa düzeni ve yazım kuralları konularında bilgiler
verilmektedir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için ana kaynaklara başvurulması
gerekmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sayfa düzeni bütün bilimsel çalışmalar için geçerli midir? Düşününüz.
2) Yazım kuralları farklı kurumlarda farklı şekilde belirlenebilir mi? Düşününüz.
3) Makale çalışmasında uyulması gereken kurallar ile tez yazımında uyulması gereken
kurallar değişiklik gösterir mi? Düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Yazım kuralları ve
sayfa düzeni

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bir tez veya proje hazırlama
sürecinde uyulması gereken
şekil şartları ile ilgili bilgi
edinilmiş olacak.

Tez ve proje hazırlama
sürecinde uyulması gereken
kurallar üzerinden diğer
bilimsel çalışmalar konusunda
da değerlendirmeler
yapılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Bilimsel yazım kuralları
 Sayfa düzeni
 Bilimsel çalışmanın bölümleri
 Numaralandırma
 Dipnot
 Referans

Giriş
Bilimsel çalışmalar hazırlanırken her bir farklı kurumun farklı yazım kurulları ve şekil
şartları belirledikleri görülebilmektedir. Bu bölümde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü internet sayfasında yer alan (http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/?p=6643 Erişim
Tarihi: 15.07.2014) Tez Hazırlama Yönergesi temelinde bilgiler sunulmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Tez Hazırlama Yönergesi göz önünde bulundurulup hazırlanan
bu bölümde bir bilimsel çalışmada yazım kuralları ve şekil şartları ile ilgili bilgilere yer
verilmektedir. Bu bağlamda çalışma içerisinde kâğıt cinsi, sayfa düzeni, çoğaltma, ciltleme,
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çalışmanın bölümleri başlıkları altında bilimsel çalışma hazırlanırken uyulması gereken
kurallar hakkında bilgiler sunulmaktadır.

13.1. Kâğıt Cinsi ve Sayfa Düzeni
Bu bölümde çalışma hazırlanırken kullanılması gereken sayfa düzeni ve kâğıt türü
hakkında bilgiler sunulmaktadır.

13.1.1. Kâğıt Cinsi
Çalışma, normal olarak A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır.
Ancak çalışmada çeşitli tablo, grafik, şekil vb. için gerekirse ciltlemede uygun surette
katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir.
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13.1.2. Sayfa Düzeni
Bu
başlık
kapsamında
çalışmada
sayfaların
ve
başlıkların
nasıl
numaralandırılabileceği, satır aralıkları ve sayfa düzeni, yazı şekilleri ve büyüklükleri
hakkında bilgiler yer almaktadır.

13.1.2.1. Numaralama
Bu bölümün ilerleyen kısmında yer alan çalışmanın bölümleri başlığında belirtilen
ayrıma uygun olarak tezin ön kısmının sayfaları küçük Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv
...gibi), tezin metin kısmı ise girişten başlayarak ek(ler) kısmının (sonuna kadar Arap
rakamlarıyla (1, 2, 3, 4…gibi) numaralandırılır. Hazırlanacak olan tez veya projelerde
 Numaralama, tezin ön kısmının bir parçası olan iç kapaktan başlatılır. Ancak hem
iç kapak hem de tez onay sayfasında numara belirtilmez. Numaraların gösterildiği
ilk sayfa, öz (abstract) sayfasıdır. Bu sayfanın numarası, Romen rakamıyla (iii)’tür.
 Tezde kullanılan tablo, şekil, grafik, resim, plan, harita vb.nin numaralanmasında I,
II, III veya 1, 2, 3, gibi Romen veya Arap rakamları kullanılır.
 Numaralar, birbirini izleyecek biçimde sayfaların sağ alt kenarına konulmalıdır.

13.1.2.2. Satır Aralıkları ve Sayfa Düzeni
Her sayfada sayfa numarasıyla metin arasındaki boşluk, 1,5 aralıklı, bir satırdan az
olmamalıdır.
 Çalışmanın ciltlenmesinde kolaylık sağlamak amacıyla her sayfanın sol kenarıyla
üst kenarında 4’er cm., sağ kenarıyla alt kenarında ise 2,5’ar cm. boşluk
bırakılmalıdır.
 Tez metninde satırlar “iki yana yasla” (justified) biçiminde yazılmalı ve 1,5 aralıklı
olmalıdır. Ancak tablo, şekil, grafik vb.nin listeleri veya metindeki uzun aktarmalar
(quotation) ile dipnotlarda satırlar tek aralıklı yazılmalıdır.

13.1.2.3. Yazı Biçimleri ve Punto
Çalışmada konunun mahiyeti gereği -aktarma yapmak veya başka dilden ödünç
alınmış kavramı yazmak amacıyla Türk alfabesi dışındaki alfabelerin kullanılabilmesi saklı
kalmak kaydıyla- Times New Roman ve Arial gibi Türk alfabesinin kitaplarda kullanılan veya
bunlara yakın italik ve siyah punto yazmaya elverişli karakterleri kullanılmalıdır.
 Yukarıdaki yazı biçimlerinden hangisi tercih edilirse edilsin, dipnotlar için 10
punto, çalışma metni için Times New Roman-12 punto veya Arial-11 punto,
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çalışmanın çeşitli kısım, bölüm, altbölümlerinin başlıkları için 14 punto
kullanılmalıdır. Bu punto düzeni, çalışmanın bütününde standart bir biçimde
uygulanmalıdır.
 Çalışma metninde yabancı dilden ödünç alınmış sözcükler ve özel olarak vurgu
yapılmak istenen ifadelerle referans dipnotlarındaki kitap ve dergi isimleri ile
bunların yerini tutan kısaltmalar, siyah karakter ile yazılır. Bu durumda siyah
karakter çalışmanın bütününde aynı tutarlılıkla uygulanır.
 Çalışmaların başlıkları ve özet (abstract) sayfaları, çalışma veri tabanının taranabilir
alanlarına yüklenecektir. Bu gibi durumlarda bu metin alanları, italik yazı tipi,
tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst
simge veya karakterler içermemelidir.
Bu bölümde Tez Hazırlama Yönergesi’nde yer alan çoğaltma ve ciltleme bölümlerine
yer verilmemektedir. Bu konular hakkında bilgi edinmek için yönergenin incelenmesi
gerekmektedir.

14. Çalışmanın Kısımları
(13. Haftanın devamı)
Bu bölüm tüm bilimsel çalışmalarda yer almasa da tez ve proje hazırlarken bulunması
gereken bölümler hakkında bilgiler içermektedir. Hazırlanan tez veya proje çalışmaları, “Ön
Kısım” ve “Metin Kısmı” olmak üzere iki kısımdan oluşur. Çalışmanın kısımları, aşağıdaki
sıraya uygun olarak düzenlenmelidir:
A. Ön kısım:
 İç kapak,
 Çalışma onay sayfası,
 Öz (abstract) sayfası / Türkçe ve İngilizce,
 Önsöz,
 İçindekiler,
 Tablo, şekil, resim, fotoğraf, grafik, sembol ve benzeri unsurların listeleri,
 Kısaltmalar Listesi.
B. Metin kısmı:
 Giriş,
 Çalışmanın bölümleri,
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 Sonuç,
 Bibliyografya/Kaynakça,
 Ekler,
 Sadece doktora çalışmaları için özgeçmiş.

14.1.1. İç Kapak
İç kapakta çalışmayı hazırlatan İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne
bağlı anabilim ve varsa bilim dalının adları, yüksek lisans veya doktora olmak üzere
çalışmanın türü, çalışmanın başlığı, çalışmayı hazırlayan kişinin adı ve öğrenci no.su, çalışma
danışmanının adı ve çalışmanın yapıldığı tarih yer almalıdır.
Çalışma, eğer İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmişse iç
kapakta bu konuda bilgi ve proje numarası verilir. Çalışma başka kurum veya kişiler
tarafından maddi ve/veya manevi olarak desteklenmişse bu durum iç kapakta değil, önsözde
belirtilir.
Birinci çalışma savunma sınavı sonucunda jüri tarafından düzeltme kararı verilen ve
düzeltilerek ikinci sınav öncesinde spiralli cilt olarak enstitüye ve jüri üyelerine dağıtılan
çalışmanın kopyalarında iç kapakta çalışma danışmanı ile ilgili bilgilerden sonra “Düzeltilmiş
Çalışma” ibaresi yer almalıdır. Ayrıca iç kapaktan sonra düzeltme ile ilgili tüm bilgilerin yer
aldığı bir açıklama metni olmalıdır. Çalışma metni içerisinde de düzeltmelerin yapıldığı her
sayfa için ilgili sayfanın alt bilgi bölümünde düzeltme ibaresi yer almalıdır.

14.1.2. Çalışma Onay Sayfası
Onay sayfasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün çalışmanın
savunması tutanağına uygun olarak çalışmayı hazırlatan anabilim dalı/bilim dalının adı,
çalışmanın tarihi, çalışmayı onaylayan jüri üyelerinin unvan ve adları bulunur. Jüri üyeleri,
çalışmayı onayladıkları takdirde çalışma onay sayfasında ilgili kısmı, mürekkepli kalemle
imzalamalıdırlar.

14.1.3. Öz (Abstract) Sayfası
Öz veya abstract olarak adlandırılan sayfa, çalışmanın kapsamını en özlü biçimde
açıklayan özettir. Öz sayfasında çalışmada araştırılan sorun, araştırmada kullanılan işlem,
yöntem ve teknikler ile sonuçlar, sayfa başında çalışmanın başlığı ve yazar adı belirtilerek
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde 250’şer kelimeyi geçmeyecek şekilde
hazırlanmalıdır.

279

14.1.4. Önsöz
Önsöz, çalışmanın amacı, önemi kısaca kapsamı, gerekiyorsa çalışmanın
hazırlanmasında karşılaşılan güçlükler konusunda bilgilerin yanı sıra çalışmanın
hazırlanmasında maddi, manevi katkısı olan kişi ve/veya kuruluşlara teşekkür gibi
açıklamaları içerir. “Önsöz” ibaresi, büyük harflerle ve sayfanın her iki tarafında bırakılan
boşlukların içinde kalan kısmın üst ortasına gelecek şekilde yazılmalı ve önsöz metni iki
sayfayı geçmemelidir.

14.1.5. İçindekiler
İçindekiler kısmında tercih edilen bölümlendirmeye uygun olarak Öz’den (Abstract)
başlayarak çalışmanın tüm kısımları, Ekler ve eğer varsa çalışmayı hazırlayanın özgeçmişi de
dâhil olmak üzere başlıklar hâlinde belirtilmelidir.
 “İçindekiler” ibaresi, büyük harflerle ve sayfanın her iki tarafında bırakılan
boşlukların içinde kalan kısmın üst ortasına gelecek şekilde yazılmalıdır.
 Bölüm ve altbölümlerin düzenlenmesinde tercih edilen usule uygun olarak her
başlığın karşısında o başlığın çalışmadaki başlangıç sayfasının numarası yer alır.

14.1.6. Tablo, Şekil, Resim, Fotoğraf, Grafik, Sembol vb.nin Listeleri
Çalışmada tablo, şekil, resim ve benzeri açıklayıcı veya belgeleyici bilgiler
kullanılmışsa bunlara ait listeler, “Tablolar”, “Şekiller” vb. gibi başlıklarla ve çalışmada yer
aldıkları sayfaların numarasıyla birlikte belirtilir.

14.1.7. Kısaltmalar Listesi
Eğer çalışmada kısaltmalar kullanılmışsa bunlar alfabetik sırayla alt alta dizilir. Her
kısaltmanın karşısında kısaltmanın açık hâli belirtilir.

14.1.8. Çalışmanın Metin Kısmı
Çalışmanın metin kısmını oluşturan öğeler, daha önce gösterilmiştir.
1) Giriş kısmı, belirtildiği gibi çalışmanın metin kısmının ilk öğesidir. Bu nedenle
çalışma metninin sayfaları, ‘Giriş’ kısmından başlayarak Arap rakamlarıyla
numaralandırılır.
2) Giriş kısmında Önsöz’de belirtilenler tekrar edilmemek üzere çalışmada
çözümlenmesi amaçlanan bilimsel sorun/sorunsal etraflıca tanımlanmalı; kullanılan
kavramsal çerçeve, yöntem, teknik ve -eğer varsa- paradigmalar da yeterince
açıklanmalıdır.
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3) Giriş bölümünden sonra çalışmanın bölümleri yer alır. Çalışmanın bölümleri,
gerek duyulan ayrıntı düzeyine bağlı olarak çalışmayı sonuca götürecek bilgi ve
açıklamaları uygun düşünce silsilesi içinde ortaya koyar.
4) Her çalışma, ‘Giriş’ kısmı hariç, en az üç bölümden oluşmalıdır.
5) Metin kısmının son bölümü, “Sonuç” veya gerek duyulursa “Sonuç ve Öneriler”
başlıklarını yahut bunların yerine makul surette ikame edilebilecek bir başlığı taşır.
Bu bölümde girişte açıklanan çalışmanın amacı ve/veya hipotezlerden başlayarak
çalışmanın yöntemi, tekniği, sınırlılıkları çerçevesinde çalışmada ulaşılan çözüm,
çalışmanın çeşitli bölümlerinde varılan sonuçlardan da yararlanarak açıklanır. Bu
açıklamalar mümkünse veya gerek varsa daha sonraki çalışmalara ışık tutacak
çeşitli önerilerle desteklenir. Ayrıca yapılan araştırmada çözümlenemeyen sorunlar
varsa bunların gelecekte hangi tür veya konudaki araştırmalarla
çözümlenebileceğine ilişkin bilgiler de verilir.

14.1.8.1. Metin Kısmının Numaralanması
Giriş ve sonuç hariç olmak üzere bölüm ve alt bölümlerin numaralanmasında her
numaradan sonra ilgili bölüm ve alt bölümlerin başlığı yazılır. Bu konuda aşağıdaki iki
seçenekten biri tercih edilebilir:
 Birinci sistem: Bölümler büyük Romen rakamlarıyla (I, II, III, IV...), alt bölümler
büyük harflerle (A, B, C...), bunların da altındakiler sırasıyla Arap rakamları (1, 2,
3...), küçük harfler (a, b, c...), parantez içinde Arap rakamları (1), (2) ve nihayet
küçük Romen rakamlarıyla (i, ii, iii...) numaralanır.
 İkinci sistem: Bölüm ve alt bölümler, Arap rakamlarıyla numaralanır. Bu
düzenlemede bölümler sırasıyla 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralanırken alt bölümler ve
onların da altındakiler için Arap rakamları 1.1., 1.1.1., 1.2., 1.2. 1, 1.2.2., 2.1.,
2.1.1., 2.1.2 gibi birden çok haneli şekilde verilir.

14.1.8.2. Atıflar (Referans, Gönderme)
Bu konu ile ilgili bilgiler bir önceki bölümde aktarıldığı burada tekrar yer
verilmemiştir.

14.1.8.3. Dipnotlar
Bu konu ile ilgili bilgiler bir önceki bölümde aktarıldığı burada tekrar yer
verilmemiştir.

14.1.9. Bibliyografya/Kaynakça
Çalışma metninde Ekler kısmından hemen önce veya sonra yer alması gereken
bibliyografyada atıf yapılan kaynaklarla ilgili olarak dipnotlarda verilen tam bibliyografik
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kimlikler,
bibliyografyada
da
aynen
yansıtılır.
Ancak
bibliyografyada,
kaynakların yazarlarının soyadı en başa alınır. Soyadı ile ad arasına virgül konur. Addan
sonra da iki nokta üst üste konur.
 Bibliyografyada yer alan kitaplar için sayfa numarası belirtilmez. Ancak
makalelerde makalenin hangi sayfalar arasında yer aldığı belirtilir.
 Bibliyografya unsurları, girişlerinin ilk harflerinden başlayan bir düzen içinde
alfabetik olarak dizilir.
 Metin içinde gösterilen referanslar, bibliyografyada, Madde 20’de ilk defa atıfta
bulunulan eserler için yapıldığı gibi, açık ve tam olarak verilir.

14.1.10. Ekler
Çalışma metninin ek kısmında metinle ilgili tablolar, formlar, anket sorularının
listeleri, kolay bulunamayacak belgelerin kopyaları, fotoğraf, harita vb. gibi malzemeler
bulunur. Bu tür tek bir malzeme için sadece bir ek, birden çok malzeme için de gerekli
görülürse birden çok ek yer alır. Ekler, birbirinden ayırt edilmesi gerekecek sayıda ise ya
büyük Romen veya Arap rakamlarıyla ya da birbirini izleyecek biçimde numaralanır. Her
numaranın karşısına Ek’in mahiyetini belirten bir başlığın konulması tavsiye edilir.
Ek’te yer alan bilgiler, başka kaynaklardan aktarıldığı takdirde bu kaynaklara ilişkin
referanslar mutlaka belirtilmelidir.

14.2. Uygulama Örnekleri
Çalışma çalışmalarında uygulanacak şekil esaslarına ait örnekler aşağıya çıkarılmıştır:

Örnek 1: Kapak Sayfası
T. C.
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
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.............. Anabilim Dalı

(14 punto)

Yüksek Lisans Tezi

(14 punto)

................................................
...........................................

(başlık 18 punto)

............... ..............

(öğrencinin adı-soyadı 14 punto)

...............

(öğrencinin numarası 14 punto)

Çalışma Danışmanı

(danışmanın unvanı ve adı-soyadı 14 punto)

Unvanı, Adı, Soyadı

İstanbul 20...

(Tezin hazırlandığı yer ve tarih 14 punto)

Örnek 2: İçindekiler Tablosu
Birinci sistem:
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Sayfa
I. XXXXXX.................................................................................................….. xx
A. Xxxx Xxxx........................................................................................

xx

1. Xxxx Xxxx.........................................................................…

xx

a. Xxxx Xxxx..................................................................

xx

(1) Xxxx Xxx.................................................….

xx

i. Xxxx Xxxx.....................................…..

xx

ii. Xxxx Xxxx.........................................

xx

(2) Xxxx Xxxx..............................................…..

xx

b. Xxxx Xxxx............................................................….

xx

2. Xxxx Xxxx.............................................................................

xx

B. Xxxx Xxxx...................................................................................….

xx

II. XXXXXX.....................................................................................................

xx

A. Xxxx Xxxx........................................................................................

xx

B. Xxxx Xxxx........................................................................................

xx

İkinci sistem:
Sayfa
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1.
XXXXXX.................................................................................................…..

xx

1.1. Xxxx Xxxx......................................................................................

xx

1.1.1. Xxxx Xxxx...................................................................…

xx

1.1.2. Xxxx Xxxx.......................................................................

xx

1.2. Xxxx Xxx...................................................................................….

xx

2. Xxxx Xxxx...............................................................................................….. xx
2.1. Xxxx Xxxx......................................................................................

xx

2.1.1. Xxxx Xxxx.................................................................…..

xx

2.1.2. Xxxx Xxxx..................................................................….

xx

2.2 Xxxx Xxxx.......................................................................................

xx
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm; Kâğıt Cinsi ve Sayfa Düzeni, Çalışmanın Kısımları ve Uygulama örnekleri
ana başlıklarından oluşmaktadır. Bu bağlamda bilimsel çalışmada uyulması gereken yazım ve
sayfa düzeni kuralları İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Hazırlama
Yönergesine göre aktarılmıştır.

Bölüm Soruları

289

1) Bilimsel çalışmaların basımında tercih edilen kâğıt boyutu genellikle hangisidir?
a) A5
b) A4
c) A3
d) Hiçbiri
2) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Hazırlama Yönergesine göre
ana metnin yazı türü ve boyutu nasıl olmalıdır?
a) Arial-10
b) Arial-12
c) Times New Roman-12
d) Times New Roman-10
3) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Hazırlama Yönergesine göre
sayfa kenar boşluklarının ölçüsü nasıl olmalıdır?
a) Her taraftan 2,5 cm
b) Her taraftan 1,27 cm
c) Üst ve soldan 2,5 cm; alt ve sağdan 4 cm
d) Üst ve soldan 4 cm; alt ve sağdan 2,5 cm
4) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Hazırlama Yönergesine göre
ana metnin sayfa hizalaması nasıl olmalıdır?
a) İki yana yaslı
b) Sağa yaslı
c) Ortalanmış
d) Sola yaslı
5) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Hazırlama Yönergesine göre
satır aralıkları nasıl olmalıdır?
a) 1 satır aralığı
b) 1,15 satır aralığı
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c) 1,25 satır aralığı
d) 1,5 satır aralığı
6) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Hazırlama Yönergesine göre
alt bölüm başlıklarının yazı türü ve boyutu nasıl olmalıdır?
a) Arial-10
b) Arial-12
c) Times New Roman-14
d) Times New Roman-12
7) Bir tez veya proje çalışmasının bölümleri nelerdir? Belirtiniz.
8) Tez/proje çalışması ile bilimsel makale çalışması arasında şekil açısından hangi
farklılıklar vardır? Açıklayınız.
9) Tez veya projenin kapak sayfasında bulunması gereken bilgiler nelerdir? Belirtiniz.
10) Tez veya projede başlıkların numaralandırılmasında kullanılabilecek yöntemleri
açıklayınız.

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) d, 4) a, 5) d, 6) c
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