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Bilim veya ilim; neden, ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze 
kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam 
koşullarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve 
yenilikleri öğrenmesine ön ayak olan genellemedir.

Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin 
olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır.

Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük'te "bilim"i şöyle 
tanımlamaktadır:
"Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye 
dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya 
çalışan düzenli bilgi veya ilim“.



Yüzyıllardır insanoğlunun yeryüzündeki yaşama ortamına duyduğu 
merak, yaşam standartlarını yükseltecek bir etkinliğe bürünmeye 
başladı. Olağan gibi görünen olayları anlama çabası, aslında 
dünyanın gizemlerle dolu bir yer olduğunu ve bunları çözümlemek 
gerektiği gerçeğini doğurmuştur. Geleneksel bilim sadece anlamaya 
ve çözmeye gereksinim hissetse de, ileri safhalara bölünen bilim 
türleri sadece çözmeyi değil çözümden öte ilerlemeyi de kapsar. 

Geçmişe bakıldığında en önemli sayılan bilim dallarından bazıları 
matematik, geometri, gök bilimi ve tıptır. Çok çeşitli matematiksel 
çözümleme sistemlerinin geliştirildiği ilk zamanlardan bu yana hâlâ 
yeni formüller, sistemler, kuramlar geliştirilmektedir ki bu da 
bilimin sürekliliğine bir örnektir.



Bilimsel yasalar bilimin vazgeçilmez öğeleri olsa da, hâlen birçok 
bilimsel yasanın doğruluğu tartışılır düzeydedir. Bilim deneye çok 
önem verir ve bilimsel yöntem deneye dayanır. Bu evre, işlenen 
konuyu daha inandırıcı kılmanın yanında belirli bir çerçeveye 
oturtur. Sadece kâğıt üzerinde birer kuramken yasalaşabilir ve temel 
taş niteliğine bürünebilir. 

Bilimin sonsuz bir süreç içinde değişimi yadsınamaz bir durumdur. 
Zaman içinde alt dallara bölünen bilim sayısal ve sosyal alanlarda 
ayrı konulara bürünmüş; fakat nitelik açısından aynı amaca hizmet 
etmeyi sürdürmüştür.



Bilimin yazıdan daha önce ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu sebeple, 
özellikle antik çağlardaki bilimsel buluş, görüş ve keşifleri 
incelemekte arkeolojinin önemli bir yeri vardır. Örneğin arkeolojik 
çeşitli keşiflerin incelenmesi sonrası tarih öncesi çağlardaki ilk 
insanların çeşitli gözlemler yaptığı saptanmıştır. Örneğin 
mevsimleri takip etmişlerdir. 

Afrika'da bulunan ve MÖ 35000 ile MÖ 20000 yılları kökenli çeşitli 
bulgular, zamanı ölçmeye dair çeşitli denemelerin izlerini 
taşımaktadırlar.[8]

Bununla birlikte teknolojik gelişimin yanı sıra bilimsel etkinliklerin 
özellikle MÖ 2500 yılında yoğunlaştığı ve ivme kazandığı tespit 
edilmiştir



İlk çağlardaki filozofların dünyayı ve etrafı anlamaya çalışması, 
merak duyguları, belirli kriterlerin doğmasına ve bunların çeşitli 
ideolojilere dönüşmesine yol açmıştır. Bilimin temelleri atılıncaya 
kadar, tartışma ve deney olgusu insanlar tarafından geliştirilmiş ve 
bu bir arayış haline dönüşmüştür. İlk dönemlerde belirgin bir 
felsefe‐bilim ayrımı yoktur ve birçok büyük bilim adamı aynı 
zamanda filozoftur. Deneyin ve sonucun klişe haline gelmesi 
bilimin artık istenilebilir düzeye gelmesini sağlamıştır. 

19. yy a kadar gelişme kateden bilim aslında kendi içinde bir savaş 
vermiş, birçok özgün araştırmacı, düz mantıkla hareket eden 
ortaçağ liderlerine yenik düşmüştür. Örneğin Aristo'nun fiziğinden 
daha farklı düşüncelere sahip olan Galileo kendi zamanının bilim 
adamlarıyla ters düşmeye başlamıştır.



Bilim ve felsefenin ayrışması modern çağa yaklaşırken iyice 
belirginleşmiş, bununla birlikte felsefe ile bilim tamamen 
birbirinden kopmamış ve gerek genel olarak bilimin felsefesi olan 
bilim felsefesi, gerekse bilim dallarının tek tek felsefi yönden 
incelendiği felsefe dalları (örneğin fizik felsefesi) varlığının 
sürdürmekte ve gerek bilim gerekse felsefe alanlarında önemli roller 
oynamaktadır. 



Gök bilimi, bilim dalları arasında en eski olanlardandır ve özellikle 
antik çağdalarda en yoğun anlamda icra edilen, bilimlerin anası 
olarak görülen bir bilimdir. İnsanların gökyüzüne olan ilgisi, 
yukarıda asılı duran cisimleri incelemeye itmiş ve teleskobun 
bulunmasıyla bu gözlemler daha etkin bir hâl almıştır. 

Babilli olgusal astronomlara nazaran Yunan astronomları, 
matematiksel ayrıntıları özümseyerek bu bilimin gelişmesinde 
temel noktaları oluşturmuşlardır.



Roma İmparatorluğu’nun iktidarı altındaki Mısır’da yaşamış olan 
Batlamyus, özellikle astronomi tarihi ve genel olarak bilim tarihi 
açısından önemli bir kişidir. He Megale Syntaxis yani ‘Büyük 
Derleme’ adlı astronimi konulu eseri, Orta Çağ boyunca genel geçer 
kabul gören astronimi eseridir. Ancak Batlamyus’un evren modeli 
yermerkezciliktir. Yermerkezcilik modeli nedeniyle, uzun yıllar 
kabul gören bu sistemden güneş‐merkezli bir sisteme geçiş 
tartışmalar doğurmuştur. 

Polonyalı bir astronom olan Nikolas Kopernik, dünyanın ve diğer 
gezegenlerin, güneş etrafında döndüklerini açıklamış, heliyosantrik 
yani güneş merkezli bir sistem ortaya atmıştır. Bu durum, astronomi 
biliminde yeni bir dönem açılmasına sebep olmuştur. Ayrıca İtalyan 
Galileo Galilei de astronimi ve fizik tarihi alanlarında önemli bir 
kişidir. 



Kimya, maddenin yapısını ve davranışlarını inceleyen bir bilim 
dalıdır. Fizikokimya, biyokimya, analitik kimya, anorganik kimya ve 
organik kimya temel dallarıdır. Tıp gibi pek çok bilim dalının 
yardımcısı konumunda olan kimya biliminin gıda, ilaç, boya, 
kozmetik ve tekstil alanlarında kullanımı dolayısı ile en bilinen dalı 
organik kimyadır.

Tarihsel süreç boyunca simyaya olan ilgi daha da bilimselleşmiş ve 
simyadan ayrık olarak kimya bilimi ortaya çıkmıştır. Modern 
kimyanın simyadan ayrışması ve temellerinin atılmasında önemli 
katkıları olan bir isim Robert Boyle'dur. Bugün özellikle ismini 
verdiği Boyle yasası ile tanınan Boyle atomcu fikriyatı savunan bir 
bilim adamıydı. Fransız bilim adamı Antoine Lavoisier ise kütlenin 
korunumu kanunu ile gerek kimya gerekse bilim tarihinde önemli 
bir adım atmış, kimya biliminin babası olarak da anıldığı olmuştur. 
Kendisi ayrıca oksijen ve hidrojeni tespit edip adlandırandır.  



Antik çağdalardaki bilimsel etkinliklerde matematiğin önemli bir 
rol oynadığı, eski Mısırlılar, Mezopotamyalılar, Hintliler gibi çok 
çeşitli kavimlerin matematikle uğraştıkları bilinmektedir.

Yunan matematiğinin en önemli isimlerinden olan Tales'in 
geometriyi, Mısır'da kaldığı süre içerisinde öğrenmesi ve bu bilimi 
etrafındakilere öğretmesi sonucunda gelişme devam etmiştir. 
Sayıların babası olarak anılan Pisagor'un ünlü teoremi onu 
zamanının en büyük bilim adamları arasında hatırı sayılır bir yere 
getirmiştir.

9. yüzyılda el‐Harezmi Hint‐Arap rakam sistemi ve denklemlerin 
çözümü üzerine önemli eserler vermiştir. Nitekim algoritma
sözcüğü isminin Latinizasyona uğramış hâlinden köken almıştır.



Bilimin tıp alanındaki ilk gelişmeleri Asya kıtasında gerçekleşmiştir. 
Hindistan, Mısır, Çin, İran ve Yunanistan'da tıp sistematik bir 
biçimde gelişmeye başlamış ve bir bilim dalı olarak insanlığın en 
büyük sorunlarından biri olan sağlık alanındaki gelişmeler yüzyıllar 
boyu sürmüştür.

Hindistan yarımadasında, İndus Vadisi uygarlığından beri tıp ve diş 
hekimliği mevcuttu. Nitekim, Hint tıbbî geleneği olan Ayurveda
bugün bile çağdaş tıbbın yanı sıra varlığını sürdürmektedir. 



Bir bilim dalı olarak 19. yüzyıla kadar şimdiki alt dallarıyla gelişen 
biyoloji, canlıların tüm özelliklerini inceleyen bir sistemidir. Başta 
insan olmak üzere, bitkileri inceleyen botanik, hayvanları inceleyen 
zooloji, mikroorganizmaları inceleyen mikrobiyoloji gibi alt dallara 
ayrılır.
Aristo doğaya dair birçok çalışma yapmış, birçok bitki ve hayvan 
türünü incelemiş ve kategorize etmiştir.
Orta Çağ'da özellikle İbn Nefis, İbn Cahız ve İbn Baytar gibi 
Müslümanlar bilim adamları biyoloji dalına katkıda 
bulunmuşlardır. 9. yüzyılda yaşamış olan el‐Dinaveri ise bitki 
evrimini, bitkilerin gelişimini incelemiş ve Kitâb'ün‐Nebat isimli 
eserinde birçok türü tanımlayarak botanik bilimine katkılarda 
bulunmuştur. Bir başka bilim adamı olan el‐Nebati'nin öğrencisi 
olan İbni Baytar eczacılığa ilişkin (farmasötik) bir ansiklopedi 
hazırlamış ve birçok bitki, yiyecek ve ilacı eserinde tanımlamıştır. 



Bir bilim dalı olarak 19. yüzyıla kadar şimdiki alt dallarıyla gelişen 
biyoloji, canlıların tüm özelliklerini inceleyen bir sistemidir. Başta 
insan olmak üzere, bitkileri inceleyen botanik, hayvanları inceleyen 
zooloji, mikroorganizmaları inceleyen mikrobiyoloji gibi alt dallara 
ayrılır.
Aristo doğaya dair birçok çalışma yapmış, birçok bitki ve hayvan 
türünü incelemiş ve kategorize etmiştir.
Orta Çağ'da özellikle İbn Nefis, İbn Cahız ve İbn Baytar gibi 
Müslümanlar bilim adamları biyoloji dalına katkıda 
bulunmuşlardır. 9. yüzyılda yaşamış olan el‐Dinaveri ise bitki 
evrimini, bitkilerin gelişimini incelemiş ve Kitâb'ün‐Nebat isimli 
eserinde birçok türü tanımlayarak botanik bilimine katkılarda 
bulunmuştur. Bir başka bilim adamı olan el‐Nebati'nin öğrencisi 
olan İbni Baytar eczacılığa ilişkin (farmasötik) bir ansiklopedi 
hazırlamış ve birçok bitki, yiyecek ve ilacı eserinde tanımlamıştır. 



Siyaset bilimi çok eski çağlardan beri siyasî faaliyetlerle birlikte 
gelişim göstermiş, önemli bir sosyal bilim dalı hâline gelmiştir. 
Antik Hindistan'daki Vedik metinlerden, daha sonraki çeşitli Budist 
metinlere kadar birçok metinde siyasete dair incelemeler ve 
çalışmalar yer alır. 

Hintli siyasî düşünür Çanakya (MÖ 350‐283) siyasî düşünce, 
ekonomi ve toplumsal düzen gibi konuları ele alan Arthashastra
isimli eseriyle tanınır. Benzeri şekilde Antik Yunan'da da birçok 
siyasi fikre rastlanır; gerek Homeros, Hesiodos ve Tukididis gibi 
erken dönem yazarlarının eserlerinde gerekse Eflatun ve Aristo gibi 
filozofların eserlerinde çok çeşitli siyasî fikir ve incelemelere 
rastlanabilir. Eflatun Devlet isimli eserinde kendince ideal olan 
siyasi yapılanma ve yönetim biçimini açıklamış ve incelemiştir.

Kaşgarlı Mahmud’un …… eseri. 



Bugün psikoloji bilimi içerisinde konu edilen çoğu kavram, olay ve 
fenomen antik Hindistan, Çin ve Mısır gibi medeniyetlerde de 
felsefî ilgiye mazhar olmuştur. Eflatun ve Aristo gibi Yunanlı 
filozoflar da psikolojik çeşitli konulara yazınların ve düşüncelerinde 
yer vermişlerdir. Bununla birlikte psikolojide klinik ve deneysel 
yaklaşımlar Orta Çağ'daki Müslüman bilim adamları tarafından 
başlatılmıştır.

Akıl hastaneleri olarak tanımlanabilecek ilk kurumlar İslam 
topraklarında 8. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Nitekim Müslüman 
hekimler erken dönemlerden itibaren "akıl hastalığı" olarak tabir 
ettikleri bozukluklara karşı çeşitli terapiler, uygulamalar 
geliştirmeye başlamıştır. Ahmed bin Sehl el‐Belhî beden ve ruh
hastalıklarını ayıran ve ayrı ayrı inceleyen, tartışan ilk isimlerdendir; 
ruhî hastalıkların zaman içinde bedenin hastalanmasına da yol 
açabileceğini de ortaya atmıştır.



Her ne kadar antropolojinin kökeni Batı'daki Aydınlanma süreci ve 
devamındaki erken dönem modern düşünceleriyle ilişkilendirilse 
de, bu dönemlerden çok önce bugün antropoloji içerisinde yer alan 
konulara dair araştırmalar yapılmıştır. Örneğin el‐Biruni Hint 
yarımadasının halkları, gelenekleri ve dinleri üzerine birçok 
araştırmada bulunmuştur ve genel olarak antropoloji alanına 
girecek çok çeşitli araştırma ve çalışmaları sonucu zaman zaman "ilk 
antropolog" olarak anılmıştır. 

Biruni, Orta Doğu, Akdeniz havzası ve Güney Asya kültür ve dinleri 
üzerine önemli mukayeseli incelemeler yapmıştır. Ayrıca İbn 
Haldun ile birlikte Biruni bazı akademisyenler tarafından İslam 
antropolojisine yaptıkları katkılar sebebiyle övülmüşlerdir. 



Bilimsel yöntem çeşitli yeni bilgi edinmek veya bilinen bazı bilgileri 
doğrulamak veya düzeltmek amacıyla, çeşitli fenomenleri 
araştırmak için ve geçmişte kazanılmış, öğrenilmiş bilgileri 
tamamlamak için kullanılan yöntemlerin bütününe verilen isimdir. 

Bilimsel yöntem(ler) 
gözlemlenebilir, 
deneysel (ampirik) ve 
ölçülebilir kanıtların belirli bazı mantıksal prensiplerle 
incelenmesine dayanır.



Bilimsel yöntem diğer bazı bilgi edinme yöntemlerinden, bilim, 
deney ve mantık temelli olmasıyla ayrılır. Aynı şekilde bilimsel 
yöntem ile elde edilen bilginin, tekrar edilebilir ve deneylerden 
sonra tekrar ulaşılabilir olması gerekir. Bu açıdan bilimsel yöntem 
sıklıkla vahiy bazlı olan dinî yöntemden farklıdır; dinî bilgide esas 
sıklıkla vahiydir. Oysa vahiy tekrar edilebilir bir deney olmadığı için 
bilimsel bir yöntem değildir. Her ne kadar farklı bilim dallarında ve 
farklı bilgi konularında farklılaşmış, konuya özelleşmiş bilimsel 
yöntemler kullanılsa da genel bazı noktalar bilimsel yöntemlerin 
temelini oluşturur.



Genellikle bilim adamları, araştırmacılar belirli bir fenomeni 
açıklamak adına büyük ölçüde ellerindeki bilgileri kullanarak 
hipotezler öne sürerler; daha sonra bu hipotezleri test etmek için 
çeşitli deneyler hazırlarlar ve deneylerin sonucuna göre bir hipotezin 
doğruluğu veya yanlışlığı ortaya çıkar. Bazen bir hipotezin 
doğruluğu belirli deneyler sonucu kabul edilse de; daha sonra yanlış 
olduğu farklı deneyler yoluyla da kanıtlanabilir. Bu sebeple her türlü 
hipotez, sürekli olarak deneylere tabii tutulabilir. 

Bilimsel yöntem açısından, bilimsel yöntemler sonucu elde edilen 
bilgilerin paylaşılması ve arşivlenmesi çok önemlidir. Zira bu bilgiler 
ışığında aynı veya farklı yöntemlerle ilgili deney ve testlerin tekrar 
edilmesi, yeniden üretilebilmesi ve yapılabilmesi bilimsel yöntem 
sonucu oluşacak bilgi açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir ‐
deneylerle aynı sonuç tekrar tekrar üretilebildiğinde hipotez kuram 
olmaya yaklaşır.



http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Bilimsel_yontem.jpg


Zaman içinde farklı bilim dalları, veya alanları, özelleşmiş ve 
gelişmiştir. Sıklıkla akademik düzeyde bilimlerin dallaşması iki ana 
kategoride ele alınır. Doğal fenomenleri araştıran ve inceleyen doğa 
bilimleri (veya doğal bilimler) ile toplumu, bireyi ve insanî 
faaliyetleri ve davranışları araştıran ve inceleyen sosyal ve beşerî 
bilimler. 

Biyoloji, fizik ve kimya gibi bilimler doğa bilimlerine örnekken, 
sosyoloji ve antropoloji gibi bilimler sosyal bilimlere örnektir. Bu 
temel alanlar arasında çok çeşitli ilişkiler olmuş, mühendislik ve tıp 
gibi bu alanlarla ilişkili birçok uygulamalı disiplin de olduğu gibi 
özellikle son yüzyılda birçok inter‐disipliner dal da ortaya çıkmıştır; 
sibernetik, ekonofizik ve tıbbi antropoloji gibi.



Matematik bilimi sıklıkla bu iki ana kategoriden farklı üçüncü bir 
kategori olan formal bilimler kategorisinde yer alır; zira hem doğa 
bilimlerine hem de sosyal bilimlere yakın ve uzak olduğu birçok 
nokta mevcuttur. 
Matematik, belirli bir bilgi alanının nesnel, dikkatli ve sistematik 
incelenmesi hususunda doğa bilimlerine yakınken, inceleme 
yöntemi olarak ampirik yani deneysel yöntemler barındırmaması 
açısından ayrılır; matematikte edinilen bilgi ampirik yöntemlerle 
değil de a priori (doğruluğu ön kabul gören) ile doğrulanır. Formal 
bilimler kategorisi matematiğin yanında istatistik ve mantık 
bilimlerini de içermektedir..



Sosyal bilimlerin bir ampirik bilim olup olmaması durumu 20. 
yüzyıldan beri tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalar etrafında 
sosyal ve davranışsal dalların bir kısmı bilimsel olmadıkları 
eleştirileriyle karşılaşmıştır. 

Hatta bazı akademisyenler (örneğin Nobel Ödülü sahibi fizikçi 
Percy W. Bridgman,) ve bazı siyasetçiler (örneğin ABD Senatörü Kay 
Bailey Hutchinson), diğer dallara oranla spesifik‐olmayan, muğlak 
veya bilimsel açıdan yersiz buldukları bazı dallar için "bilim" 
sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştırlar.



Bilimsel araştırma, sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir.
Genellikle bilimsel araştırmalar, kuram (teori) üretmeyi ya da 
varolan kuramları sınamayı amaçlarlar. 

Kuram, bir olguyu açıklamaya, kestirmeye ve/veya kontrol etmeye 
yarayan ilişkili ilkeler bütünüdür. Diğer bir ifade ile her bilimin 
kendi ilkelerini ortaya koyan normlardır. Örneğin, öğrenme 
olgusunu açıklayan kuramlar arasında bilişsel öğrenme kuramını ve 
davranışsal öğrenme kuramını sayabiliriz.

Kuramlar, bilimin yapı taşlarıdır. Kuramlarla ilişkileri çerçevesinde 
ele aldığımızda bilim, yeni kuramlar üretmeye ve varolan kuramları 
sınamaya yarayan süreç olarak tanımlanabilir.



Bilim, görgül ve nesnel bir konusu olan, aralarında mantıksal ve 
olgusal ilişkilerin bulunduğu dizgeli bir bilgi birikimi ya da bilgiler 
bütünüdür. Buna göre görgül, deneye dayalı (ampirik) ve nesnel bir 
konusu olmayan, aralarında mantıksal ilişkiler bulunmayan, ancak 
sonunda bilim anlamına gelen ‘loji’ eki bulunan bilgi birikimleri 
bilim dışında kalmaktadır. 

Örneğin gökyüzündeki yıldızları, aya, güneşe bakarak ileriye yönelik 
oluşların varlığına değinen bilgi birikimi ‘astroloji’ (falbilimi) ile 
doğaüstü ya da deneyüstü bir varlık (tanrı) alanı ve konusu ile ilgili 
bilgiler kümesi olan ‘teoloji’ (tanrıbilim) adı altında toplanan bilgi 
birikimleri bilim tanımının dışında kalmaktadır. 



Bilim genel hatları ile iki kümede sınıflandırılmaktadır: 

1.Aksiyomatik Bilimler
2.Pozitif Bilimler

•Doğa Bilimleri
•İnsan Bilimleri (toplum bilimleri)

Ayrıca toplum bilimler için yapılan ‘toplumsal çalışmalar (alan 
çalışmaları) adı altında alt alan çalışmaları vardır. 



Aksiyomatik Bilimler: 
Matematik ve mantık bu sınıf içinde değerlendirilir. 

‐‐ Daha önceden tespit edilmiş bir takım verilerin doğruluğu 
üzerine kurulmuşlardır. Örneğin 2+2=4 gerçeği herkes tarafından 
kabul edilir. 

‐‐ Önsayıltılardan hareket edilir. Bir takım veriler gerçeği bulmak 
için ön kabul olarak değerlendirilir. Örneğin matematikte daha önce 
kabul edilen bir takım kuramlar yeni buluşlarda altyapı olarak 
kullanılır. 

‐‐ Tümdengelim yöntemi geçerlidir. Örneğin bütün geceler 
karanlıktır, o halde bu gece de karanlık olacaktır çıkarımında 
olduğu gibi. 



Pozitif Bilimler: 
Bu tür bilimlerde yöntem, aksiyomatik bilimlerin tersine 
tümevarımdır. Tek tek olgular ve olgular arasındaki ilişkiler 
incelenerek genellemelere gidilir. 

1. Doğa Bilimleri:

Evrendeki canlı ve cansız varlıkları ve bunlarla ilgili olayları 
inceleyen bilim dallarıdır. 

Fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, fiziki antropoloji, astronomi vb. 



2. İnsan Bilimleri (Toplum bilimleri):

Bireysel ve toplumsal yaşamı her yönüyle ele alan bilim dallarıdır. 
Toplumbilim (Sosyoloji), ruhbilim (psikoloji), tarih, etnoloji, 

toplumsal‐ruhbilim (sosyal‐psikoloji), siyaset bilimi, ekonomi 
vb. 



Toplumbilim (Sosyoloji):

Bu bilimin doğuşu 18. yüzyıl olmasına karşın, asıl gelişimini 19. 
yüzyılda yapmıştır. Sanayi devriminin getirdiği sorunlar, işçi 
sınıfının durumu gibi toplumsal konular sosyoloji biliminin 
kuramsal temellerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. 

Sosyoloji bilimi ile ilgili ilk çalışmalar felsefeciler tarafından 
yapılmıştır . Daha sonra sosyoloji bilimi içinde ortaya çıkan bazı 
kurumlar felsefeciler tarafından ileri sürülen bir takım kurallara 
dayanmaktadır. Örneğin Rene Descartes tarafından geliştirilen 
‘açıklık’, ‘bölme’, ‘basitleştirme ve sıralama’ ve ‘sayma’ kuralları 
sosyoloji biliminde de geçerliliğini sürdürmektedir.  



Toplumbilim (Sosyoloji):

19. Yüzyılda Marx gibi kimi toplumbilimciler, o günün yaşam 
koşullarına ihtilal ile karşı çıkılarak toplumun iyileştirilmesini 
önerirken, kimileri var olan durumun iyileştirilerek toplumun 
düzeltilebileceği görüşünü öne sürmüşlerdir. 

19. Yüzyıl toplumbilimcileri doğa bilimleri karşısında kültürel 
bilimler ay da doğal olmayan bilimler tartışmasını 
başlatmışlardır. Bu durumda ise, toplum bilimlerinin araştırma 
konularının genelde insan grupları ile toplum arasındaki 
ilişkilerin incelenmesinin kabul edilmesi yanında, bunun 
sınırının nerede başlayıp nerede bittiği sorunu ortaya çıkmıştır.   



Toplumbilim (Sosyoloji):

Toplum bilimin kurucusu olarak bilinen A. Comte, toplum 
bilimlerinin, toplum yaşamını her yönüyle inceleyebileceğini, 
dolayısıyla toplumbilimin, toplumdaki tüm bilgilerin sentezini 
yapabileceğini ileri sürmüştür.

Sosyolojinin felsefeden ayrılmasına ve başlı başına bir bilim dalı 
olarak ayakta durmasına katkıları olan başlıca bilim adamları: 

Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer, Gabriel Tarde, 
George Simmel, MaxWeber, Karl Marx.    



Toplumsal Çalışmalar (Alan çalışmaları):
Toplumbilimin kuramsal, makro ölçekli yaklaşımları büyük kitleleri 

çözümleme konusunda yeterli olmamaktadır. Makro ölçekli 
yaklaşımlar yerine, mikro boyutlarda, sorunu taşıyanlara 
gederek, duruma pratik çözümler getirmeye yönelik araştırmalar 
yapmaya gerek duyulmuştur. Bu sorunu alan çalışmaları 
çözmüştür. 

Toplumsal olguların alana inilerek, sorunu taşıyan birey, küme ya da 
topluluklar üzerinde belli araştırma teknikleri kullanarak 
araştırılmasıdır. İlk olarak bu yöntemi Fransız Frederic Le Play
kullanmıştır. 



Alan Çalışmaları ile Toplumbilim Araştırmalarının 
Karşılaştırılması: 
. Amaç farklılığı: Toplumbilim araştırmalarında bilimin amaçlarını 
gerçekleştirmek üzere yapılırken, alan araştırmalarında bilimsel bir 
amaç söz konusu değildir. 
. Kuram farklılığı: Toplumbilimde, ilk yola çıkma kuramlara dayalı 
olarak yapılır. Alan araştırmalarında ise kuram arama‐bulma ve 
kullanma amacı yoktur. 
. Genellemelere ulaşma farklılığı: Toplumbilim araştırmalarda 
sonuçta genellemelere gitme, sonuçların benzer olaylara 
genellenmesi, dolayısıyla bilime katkı düşünülür. Alan 
araştırmalarında genelleme yoktur, sadece araştırma konusu ile 
sınırlıdır.



Yöntem Bilim (Araştırma Yöntem ve Teknikleri)

Yöntembilim, bilimsel araştırma sürecinin başından sonuna kadar 
hangi teknikler içinde yürütüleceğini ortaya koyan disiplindir. Daha 
dar olarak araştırma yöntem ve teknikleridir. 

Yöntembilim, diğer çoğu bilim dallarında olduğu gibi bütün bilim 
alanları ile bağlantısı olan ve onlara altyapı sunan bir bilim dalıdır. 

Yöntembilim ile diğer bilim dalları arasında kimi kez genel, kimi kez 
özel bağlantılar dışında, yöntembilimin özellikle sıkı ilişkide olduğu 
ve olması gerektiği iki alan iletişim ve istatistiktir. 



Yöntembilim‐İletişim ilişkisi:
İletişim olgu ve sürecinde kaba hatları ile anımsanacak olursa, 
başarılı bir iletişim için verici ile alıcı arasında verilen ve alınan 
iletinin taraflarca algılanması gerekmektedir. 

Bir araştırmada kullanılan dilin, yalnızca araştırıcının söz 
dağarcığından kaynaklanması durumunda, araştırmanın insan 
kaynağı ile ilgili veri toplanması, gözlemlenmesinde sorunlar 
yaratacağı; aynı şekilde araştırmanın metin haline getirilmesi 
durumunda, gerek bilimsel, gerek toplumsal amaçlı araştırma 
metininin ilgililer için çok işlevsel; yararlı olmayacağı açıktır. Bu 
bakımdan araştırmacının kullandığı sözvarlığının, iletişimde 
bulunduğu herkes ile bir noktada kesişmesi zorunludur. 



Yöntembilim‐İstatistik ilişkisi:
Özellikle büyük ölçekli araştırmalarda sayısal verilerden 
yararlanmak söz konusu olduğu için, hemen hemen her 
araştırmada istatistik biliminden yararlanılmak zorundadır. 



Her bilim dalının kendine özgü bir dili ve bu dilde kullanılan özel 
kavramları vardır. Buna mesleki terminoloji ya da mesleki jargon 
denir. Bu kavramlar ya alan için özel olarak üretilmişlerdir ya da 
bunlar o alan için yeniden tanımlanmış, anlam kazanmış ve sınırları 
belirlenmiştir. 

Günlük konuşma dilinin sözcüklerini paylaşsa bile taşıdığı 
anlamların kendine özgü olması, farklı anlamlara gelmesi, bu 
sözcükleri o alanın, disiplinin malı yapar. 

Aysel Aziz (II. Bölüm), 19‐24.



Yöntembilim çalışmalarının çok eskiye gittiği görülmekle birlikte, 
alanın asıl gelişmesinin toplumbilimlerin gelişmesinden sonra 
olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle yöntembilime ögüz 
sözcüklerin, kavramların, deyimlerin üretilmesi, tanımlanması ve 
yaygınlaşması da yenidir. Bu tür çalışmaların 19. yüzyılın ortalarında 
başladığı düşünülürse, o azmandan bu güne geçen süre içinde 
yöntembilime, araştırma yöntem ve tekniklerine özgü kavramların 
da yerleşmeye başladığı söylenebilir. 

Yöntembilimde kullanılan kavram ve sözcük sayısı çok olmakla 
birlikte, burada temel bazı kavramlar üzerinde durulacaktır. 



Olgu (Pheonomen): Yapılan ya da var olan iş, olay, vaka. Olgu, yaşam 
boyunca doğrudan gözlemlenebilen ya da algılanabilen olaylardır. 

Evrendeki her olgunun ‘nesnel’ olmadığını, bir kısmının ‘öznel’ 
olduğunu; diğer bir deyişle bir kısım olgular açık olarak 
gözlemlenebilirken diğer bir kısım ise yalnızca algılanabilirdir. 

Bu bakımdan olgular ‘Gözlemsel’, (nesnel) ‘Algısal’ (öznel) ve 
‘Çıkarımsal’ olarak üçe ayrılır. 

Gözlemsel olgular nesnel iken, algısal ve çıkarımsal olgular ise 
özneldir. 



Veri (Data): Henüz işlenmemiş ham enformasyondur. Anlam 
çıkarmada veya sonuca varda kullanılan, olaylar, kanıtlar veya sayı 
kümeleridir. 
İki tür veriden söz edilebilir: 
Olgusal veriler (Objective (nesnel) data): Kişisel yargılardan 
bağımsız olarak ortaya konan, herkesin üzerinde anlaşabildiği tür 
verilerdir. Kişilerin yaşı, cinsiyeti, mesleği ve eğitim durumu vb. 
Yargısal veriler (Subjective (öznel) data): Öznel olan ve yoruma açık 
olan verilerdir. Örneğin Ankara üzerinde yapılan bir araştırmada 
‘Ankara çok kirli bir kenttir’ yargısı yargısal bir veridir. 



Bulgu (Finding): Bir araştırmada verilerin işlenmesi, görgül araştırma 
tekniklerinin kullanılmasından sonra ortaya çıkan bilgilerdir. Bulgu 
işlenmiş verdir ve işlenmiş veri, araştırmada kullanılan yöntem ve 
tekniklere uygun olarak değişir. 



Varsayım (Hipotez/Denence) (Hypothesis): Doğruluğu test edilmek 
üzere ortaya atılan gözlemsel ya da algısal önermeler, 
genellemelerdir. 
Konuşma dilinde ‘var sayılan her şey’ anlamına gelse de bilimsel 
araştırmalarda bu anlam biraz daha sınırlı tutulmaktadır. Var sayılan 
her şey bilimsel araştırmalarda geçerli olamaz. 

Varsayım sözcüğü, yöntembilimde birbirine yakın iki anlamda 
kullanılmakta ve kavram karmaşasına neden olunmaktadır. 
İlk anlamı sayıltıdır (assumption). Sayıltı, bir bilimsel araştırmanın 
temelinde bulunan doğa, genel olarak toplum, toplumu oluşturan 
kurumlar, bireysel olarak insan ve ilişkileri ile ilgili, çoğunlukla 
kabul edilmiş yargı ve önermelerdir. Denenmeyen, sınanmayan ve 
test edilmeyen sayıltılar genellikle kabul edilmiş yargılardır.  



Varsayım (Hipotez/Denence) (Hypothesis): 
Sayıltılar, bir anlamda varsayımın temel taşlarını oluşturur ve öncül 
önermelerdir. 

Varsayımın ikinci anlamı ise denence anlamına gelmektedir. 
Denence, araştırma konusunu oluşturan olgular arasındaki 
ilişkilerin doğruluğunun sağlanması için ortaya atılan önermelerdir. 
Araştırma konusu ile birebir örtüşen ve daha özel konuları ifade 
etmek için kullanılan önermelerdir. Sayıltılara varsayımlar göre 
daha güçlü önermelerdir. 



Değişken (Variable): 
Bir araştırmanın olgularından oluşan birden fazla değer alabilen, 
gözlemden gözleme farklılaşabilen objeler, özellikler ve durumlardır. 



Kuram (Theory): 
Kısmen doğrulanmış, ancak tümü ile kesinleşmemiş varsayımlar 
dizgesidir. 

Kuram, araştırma türlerinin büyük bir bölümünde kullanılır. 
Özellikle betimleyici araştırmalarda çıkış noktası, konu ile ilgili 
çeşitli kuramlardır. Diğer tüm bilimsel araştırmalarda da kuramlar 
yol göstericidir. Özellikle genelleyici araştırmalarda varsayımların 
kurulmasında kuramların önemli görevleri vardır. Ancak, 
kuramların ortaya çıkmasında da daha önce doğrulanmış 
varsayımların rolü vardır. Bu bakımdan olgu ve varsayım ile kuram 
arasında sıkı bir ilişkiden söz edilebilir. 



Kanun (Law): 
‘Bilimsel bir çalışma ile gözlem ya da deney sonucu doğruluğu 
kanıtlanmış kuramlar olarak tanımlanabilir. Matematik ve doğa 
bilimlerinde kanunların değişmezliği söz konusu iken, toplum 
bilimlerinde kanunların kesinliği belirli zaman aralıkları ile 
değişmeye uğrayabilir. 

Örneğin ekonomik krizle birlikte ekonomi bilimi içinde kesinliği 
kabul edilen pek çok kanun benzeri yargıların yeniden sınanması 
gündeme gelmiştir. 



Model (Model): 
Bir olgunun ya da olgular arası bir ilişkinin kuramsal düzeydeki 
görünümüdür. Örneğin eğitim sistemi içinde e‐öğrenme bir 
modeldir. Benzer şekilde kamu yönetimi içinde e‐devlet yeni bir 
devlet modelidir. 

Toplum bilimlerinde model, en genel anlamıyla parçalardan oluşan 
bir bütünün iki ya da daha fazla karakteristik değişkeni arasındaki 
ilişkilerin sayısal ya da salt kavramsal bir biçimde simgesel olarak 
açıklanmasıdır. 

Model, ‘ideal’ bir ortamın temsilcisi olup yalnızca önemli olan 
değişkenleri içine alacak şekilde gerçek durumun özetlenmesidir. 



Evren (Population/Universe): 
Bir araştırmada bilgi sağlamak üzere, üzerinde gözlem yapılacak 
birey ve objelerin tümüdür. 

Her araştırmada evrenin büyüklüğü farklı boyuttadır. Kimi kez 
evren, araşıtrma konusu biye ve objelerin tümünü kapsadığı 
durumlarda araştırma evreni gerçekçi olarak kapsanmış olur. Kimi 
kez ise evren çok geniş olabilir, dolayısıyla bu evrene tüm olarak 
girilmez, temsili olarak üzerinde çalışılır. 

Evrenler arasındaki bu fark, araştırmanın konusuna, amacına, 
türüne, varsayımların olup olmamasına ve niteliklerine bağlı olarak 
değişir.



Örnekleme (Sampling): 
Araştırma yapılacak evrene gerçekçi olarak girilmediği zaman, 
temsili olarak girmek gerekir. Temsili birey ve objelerin evrenden 
alınan kısmına ‘örneklem’ denir. 


	Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I
	Bilim
	Bilim
	Bilim
	Antik çağlarda bilim 
	Bilim ve felsefe 
	Bilim ve felsefe 
	BİLİM DALLARININ GELİŞİMİ – Felsefe ve Fizik
	BİLİM DALLARININ GELİŞİMİ – Felsefe ve Fizik
	BİLİM DALLARININ GELİŞİMİ – Kimya
	BİLİM DALLARININ GELİŞİMİ – Matematik
	BİLİM DALLARININ GELİŞİMİ – Tıp
	BİLİM DALLARININ GELİŞİMİ – Biyoloji
	BİLİM DALLARININ GELİŞİMİ – Sosyoloji
	BİLİM DALLARININ GELİŞİMİ – Siyaset Bilimi
	BİLİM DALLARININ GELİŞİMİ – Psikoloji
	BİLİM DALLARININ GELİŞİMİ – Antropoloji
	BİLİMSEL YÖNTEM
	BİLİMSEL YÖNTEM
	BİLİMSEL YÖNTEM
	BİLİMSEL YÖNTEM
	BİLİM DALLARI
	BİLİM DALLARI
	BİLİM DALLARI
	BİLİMSEL ARAŞTIRMA NEDİR? (Aysel Aziz, 1-23)
	BİLİM NEDİR?
	BİLİM TÜRLERİ
	BİLİM TÜRLERİ
	BİLİM TÜRLERİ
	BİLİM TÜRLERİ
	BİLİM TÜRLERİ
	BİLİM TÜRLERİ
	BİLİM TÜRLERİ
	BİLİM TÜRLERİ
	BİLİM TÜRLERİ
	BİLİM TÜRLERİ
	BİLİM TÜRLERİ
	BİLİM TÜRLERİ
	YÖNTEMBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR
	YÖNTEMBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR
	YÖNTEMBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR
	YÖNTEMBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR
	YÖNTEMBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR
	YÖNTEMBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR
	YÖNTEMBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR
	YÖNTEMBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR
	YÖNTEMBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR
	YÖNTEMBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR
	YÖNTEMBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR
	YÖNTEMBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR
	YÖNTEMBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR

