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ÖN SÖZ

Bu kitabı okuyan birisi olarak sizin ya karma yöntem araştırma yapacağınızı 
ya da bu yönteme ilgi duyduğunuzu varsayıyorum. Ayrıca, cevaplamaya çalıştığı-
nız araştırma problemi veya sorunuzun en iyi hem nicel (ör. tarama) hem de nitel 
(ör. görüşme) veriler toplayıp çözümlemekle cevaplanabileceğini varsayıyorum. 
Tarama ve görüşmeden elde ettiğiniz bulguları ayrı ayrı yazmaktansa, bu iki 
yöntemi bir araya getirmekle (karmanızla) araştırmanıza değer katabileceğinizi 
ve incelemekte olduğunuz problem veya araştırma sorunuzu daha iyi 
anlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Biri daha çok nicel veriler (tarama) diğeri 
ise daha çok nitel veriler (görüşme) içeren bu iki farklı türdeki veri bir araya 
getirilince bunları nasıl birleştireceksiniz? Araştırma projenizin sonuçları nasıl en 
iyi şekilde sunulabilir? Bu kitaba hoş geldiniz! Bu iki farklı türdeki veriyi nasıl 
bir araya getirebileceğinizi,  bu iki farklı yöntemi iyi bir şekilde ve sistematik bir 
şekilde karıp yayına hazırlamayı ve proje yazmayı öğreneceksiniz. 

   KİTABIN AMACI

Bu kitap fikri son 10-15 yıldır karma yöntemler ile ilgili yapmış olduğum 
çalıştaylarda oluştu. Bu çalıştayların katılımcıları büyük oranda karma yöntem 
araştırmaları hakkında başlangıç düzeyinde bilgiye sahip olan ya karma yönte-
mi kullanarak tez yazmaya çalışan lisansüstü öğrenciler ya da karma yöntemle-
ri kullanarak araştırma yapmaya ve proje yazmaya çalışan öğretim elemanları ve 
araştırmacılardan oluşuyordu. Çalıştaylarda genellikle katılımcılardan yapmak 
istedikleri bir karma yöntem araştırma proje fikri getirmelerini ve onun üzerine 
çalışmalarını isterim. Bu yaklaşım genellikle oldukça başarılı olmakta fakat ka-
tılımcıların başlangıç düzeyinde de olsa karma yöntemler hakkında bilgilerinin 
olmasının proje fikirlerini geliştirebilmeleri için daha yararlı olacağını düşündüm. 
Karma yöntem araştırmaları hakkında piyasada yaklaşık 31 kitap olmasına rağ-
men (Onwuegbuzie, 2012) birçoğu konuyu çok kapsamlı ele almaktalar – buna 
benim de Vicki Plano Clark ile birlikte ortak yazarı olduğum (Creswell & Clark, 
2011) 347 sayfalık kitap da dâhil. Çalıştay katılımcılarının birçoğunun bu kadar 
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uzun ve kapsamlı bir kitabı okumaya vakti olmamakta, hatta kitabın içindeki kar-
ma yöntemle ilgili kısa bir bölümü bulup okumamaktadır (Creswell, 2012). Ay-
rıca, dergilerde yayımlanmış karma yöntem makalelerini bulup okumakta bile 
zorlanmaktalar. Bu yüzden bu kitap gibi karma yöntemlere kısa ve özlü bir gi-
riş niteliğinde olan ve çalıştaylarım öncesinde katılımcıların 2-3 saat içerisinde 
okuyabilecekleri bir kitaba ihtiyaç olduğunu düşündüm. Bu kitabın temel amacı 
karma yöntem araştırmaları hakkında genel bir bilgi sunmak ve karma yöntem 
araştırmalarının adımlarını okuyucuya tanıtmaktır. Bu yüzden giriş özelliğindeki 
bu kitapta karma yöntemler derinlemesine ele alınmamakta, fakat temel bir bilgi 
altyapısı oluşturulması hedeflenmektedir.  

   HEDEF KİTLE

Karma yöntem araştırmalarına bu kısa giriş kitabı, karma yöntem araştırma-
ları konusuna yeni başlayan araştırmacılar veya karma yöntemler konusundaki 
bilgilerini yenilemek isteyen deneyimli araştırmacılara yöneliktir. Bu kitap sosyal 
bilimler, davranış bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarında Amerika Birleşik Dev-
letleri veya dünyanın herhangi bir yerinde çalışan araştırmacılara yönelik hazır-
lanmıştır. 

   GİRİŞ KİTABININ ÖZELLİKLERİ

Kolay okunabilirliği sağlayabilmek için bu kitabın birçok özelliği vardır. Bö-
lümler kısadır; okuma akışını bozmamak ve okuyucunun dikkatini dağıtmamak 
için şekil ve atıflar minimum düzeyde tutulmuştur; gerekli yardımcı okumalar 
bölüm sonlarında önerilmiştir; okuyucunun bu yöntemin terminolojisine alışa-
bilmesi için çok temel bazı terimlerin tanımlarını içeren bir sözlük kitabın sonuna 
eklenmiştir. Bu kitapta kullanılan birçok bilgi ve fikir benim yöntem bilim üzerine 
yazmış olduğum ve SAGE yayınevi ve Pearson tarafından basılan kitaplardaki (ba-
zıları Plano Clark ile birlikte yazılmış) bilgiler üzerine kurgulanmıştır. 



Ön Söz      xv

   KİTAPTAKİ BÖLÜMLER

1. Bölüm'e karma yöntem araştırmaların tanımı ve temel özellikleri ile baş-
ladım. 2. Bölüm'de bana gelip bir karma araştırma tasarlamak istediklerini söy-
leyen öğrenci ve araştırmacılara anlattığım adımları yazdım. Tartışmasız olarak 
karma yöntem bir araştırma gerçekleştirmek hem nicel hem de nitel araştırma 
ile birlikte karma yöntem araştırmalar hakkında bilgi ve beceri gerektirmektedir. 
3. Bölüm'de bunları yazdım. Daha sonra 4. Bölüm'de ise bütün karma yöntem 
araştırma projelerinin temel bileşeni olan desen konusuna giriş yapıp günümüzde 
sıklıkla kullanılan altı farkı deseni tartıştım. 5. Bölüm'de ise her bir desen için iş ve 
işleyişin nasıl şematize edileceğini işledim. Tasarım fikri akıldan çıkarılmadan bir 
karma yöntem projesinin nasıl planlanacağı, giriş bölümü, araştırmanın amacı ve 
araştırma sorularının yazımı 6. Bölüm'de ele alınmıştır. Bir araştırma tasarımında 
önemli iki hususun -örnekleme ve örneklemin birleştirilmesi- farklı karma yön-
tem tasarımlarında nasıl yapılacağı ise 7. Bölüm'de tartışılmıştır. 8. Bölüm'de ise 
çalışma bitince nasıl raporlanacağı ve sonuçların nasıl yayına dönüştürülebileceği 
anlatılmıştır. 9. Bölüm'de ise nitelikli bir karma yöntem araştırmanın yürütülebil-
mesi için gerekli temel özelikler ele alınmıştır. 10. Bölüm'de ise her bir bölümde 
ele almış olduğum konulardaki bilimsel gelişmeleri özetlemeye çalıştım ve günü-
müz dijital dünyasında nasıl karma yöntem araştırma yapılabileceğini anlatmaya 
çalıştım. Bütün bölümlerde nicel ve nitel araştırmaları dengeli bir şekilde kullana-
bilmek için gayret gösterdim. 





ÇEVİRİ EDİTÖRÜNÜN ÖN SÖZÜ
Ülkemizde bütün araştırma alanlarında olduğu gibi sosyal, sağlık ve eğitim 

bilimlerinde araştırmalarda önemli bir artış eğilimi gözlenmektedir. Bu durum 
uluslararası alan yazında da dikkat çekici bir konuma gelmiştir. Bu alandaki bilim-
sel araştırmaların artışının bir göstergesi de bilimsel proje, tez, makale ve tebliğ-
lerin sayısındaki artıştır. Bilimsel araştırma alanındaki bu hızlı niceliksel gelişme 
beraberinde nitelik sorununu da getirmektedir. Araştırmalarda nicelikle birlikte 
nitelik artışı bir bilimsel araştırmanın temel bileşenlerinden sayılan konu bilgisi 
yanında yöntem bilim konusunda da yeterince bilgi sahibi olunması ve bir araş-
tırma tasarlanıp gerçekleştirilirken doğru yöntem ve tekniklerin kullanılmasıyla 
sağlanabilecektir. 

Tüm bilim alanlarında olduğu gibi sosyal, sağlık ve eğitim bilimleri de oldukça 
dinamik bir doğaya sahip olup araştırmalara konu edinilen problemlerin içerik ve 
türleri günden güne değişmekte ve daha da karmaşık bir hal almaktadır. Bu kar-
maşık problemlerle baş edebilmek ve bilim camiası tarafından kabul görebilecek 
geçerli ve güvenilir araştırmalar yapabilmek için de yöntem bilim her geçen gün 
gelişmektedir. Uzun zamandır kullanılan nicel araştırma geleneğine dayalı yöntem-
ler ile onlara göre nispeten daha yeni sayılabilecek nitel geleneğe dayalı yöntemlerle 
kıyaslandığında karma yöntem araştırmalar oldukça yeni olup halen gelişim aşa-
masındadır. Son çeyrek yüzyılda karma yöntem araştırmalarda önemli gelişmeler 
gözlenmekte ve karma yöntemlerin kullanım alanları da yaygınlaşmaktadır. Bunda 
en temel faktör bilimsel araştırmalardan var olan beklentilerin değişmesidir. Bir bi-
limsel araştırmanın bir soruna kapsamlı çözümler üretebilmesi için birçok durumda 
nicel paradigma ile nitel paradigmanın bir arada kullanılması kaçınılmaz olmakta-
dır. Bu gibi durumlarda karma yöntem araştırmalar karmaşık problemlere pratik 
yöntem bilimsel çözümler vadetmektedir. 

Elinizdeki bu kitap, yazarının da ifade ettiği gibi, karma yöntem araştırmala-
rın nasıl yapılacağına dair giriş düzeyinde çok temel bir kitap olup, kuramsal de-
rinlik sunmaktan öte temel kavramları tanıtarak uygulamaya dair pratik çözümler 
getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden kitabın okuyucu kitlesi lisans ve lisansüstü 
düzeydeki öğrencilerden sosyal, sağlık ve eğitim bilimleri alanlarında çeşitli dü-
zeylerde bilimsel araştırma yapan ve eğitim veren araştırmacıları da kapsayacak 
şekilde oldukça geniştir. 

Bu kitabın varlığından ilk defa 2014 yılı Nisan ayında yazarıyla tanıştığım-
da haberdar oldum. O dönemde kitap henüz basılmamıştı. Prof. Dr. John W. 
Creswell’a araştırma yöntemleri konusundaki ilgim ve derslerimden bahsettiğim-
de söz kaçınılmaz olarak karma yöntemler ile ilgili sorulara geldi. Kendisi karma 
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yöntem araştırmalar konusundaki en son yenilikleri de yansıttığı giriş düzeyinde 
bir kitabı daha henüz tamamladığını ve basım sürecinde olduğunu söyledi. Kita-
bın basımı gerçekleştiğinde görmek istediğimi ve eğer kabul ederse Türkçeye çev-
rilmesi konusunda destek olabileceğimi söylediğimde memnuniyetini ifade etti. 
Kitabın basımını takiben de çeviri için ilk adım atılarak bugünkü sürece gelindi. 

Kitabın Türkçemize kazandırılmasında en önemli katkı şüphesiz kitabın çe-
virisini yapma konusunda benimle hemfikir olup çeviriyi yapan meslektaşlarım 
Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ, Doç. Dr. Suat ÇELİK ve Doç. Dr. İbrahim H. ACAR’a 
aittir. Kitabın çevrilmesi sürecinde Doç. Dr. İhrahim H. ACAR’ın Amerika Birleşik 
Devletleri'nde Univesity of Nebraska Lincoln’de doktora eğitimini yapıyor olması 
ve Prof. Dr. John W. Creswell’den karma yöntem araştırmaları konusunda ders al-
mış olması sayesinde yazarla doğrudan iletişim kurarak kitapta geçen birçok temel 
kavram ve terimin dilimize daha doğru tercüme edilmesinde önemli bir katkı sağ-
lamıştır. Kitabın çevirisi yapılırken mümkün olduğunca özgün anlam korunmaya 
çalışılmış ama ifadelerin anlaşılabilir olması için de birçok yerde doğrudan çeviri 
yapmak yerine dilimizde anlaşılabilecek şekilde yeniden ifade edilmesi yoluna gi-
dilmiştir. Bu aşamada kitabın Türkçe yazım ve imlâ kontrollerini titizlikle yapan 
Sayın Doç. Dr. Kasım Kıroğlu'na müteşekkirim. Bütün bu gayretlerimize rağmen 
bu ilk baskının heyecanından kaynaklanan gözden kaçan hususların olabileceği 
gerçeğini göz ardı etmiyoruz. Bu yüzden okuyucuların dönütleri kitabın sonraki 
baskıları için önemli katkılar sunacaktır.  

Kitabın basımı şüphesiz PEGEM AKADEMİ’nin desteği olmadan çok zor 
olurdu. Çeviri fikrini ilk ilettiğim andan itibaren çok olumlu yaklaşıp desteği-
ni esirgemeyen PEGEM AKADEMİ Şirket Müdürü Sayın Servet SARIKAYA’ya 
minnettarım. Kitabın dizgisinin ve kapak tasarımının yapılması ve basımında son 
derece titizlikle yakın işbirliği içerisinde çalışan PEGEM AKADEMİ çalışlarına 
teşekkürü bir borç bilirim. Son teşekkür elbette “bir kitap okunmadan bir hiçtir” 
gerçeğinden hareketle siz okuyucularadır. 

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR  
ORCID No: 0000-0001-6334-9080

sozbilir@atauni.edu.tr
Erzurum, Nisan 2021
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Son 15 yıl içerisinde karma yöntemlerle ilgili gerçekleştirmiş olduğum ça-
lıştaylara farklı alanlardan dünyanın her bir tarafından katılarak bana destek 
olan ve önerilerde bulunan katılımcılara teşekkür ederim. Ayrıca, SAGE yayınevi 
ailesine araştırma yöntemleri ile ilgili eserlerime vermiş oldukları destekten do-
layı teşekkür ederim. Araştırma yöntemleri, istatistik ve değerlendirme yayınları 
editörü olan Vicki Knight’ın benim projelerime yapmış olduğu katkıya müte-
şekkirim. Bunlara ilaveten, doktora öğrencim ve University of Nebraska-Lincoln 
araştırma görevlisi Tim Guetterman’a bu kitabın yazım sürecinde ve projelerim-
de yapmış olduğu katkı için çok teşekkür ederim. 
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  BÖLÜM İÇERİĞİ

 • Yirmi beş yıllık bir yaklaşım ve yöntem olarak karma yöntem araştır-
maları

 • Karma yöntem araştırmaların tanımı 

 • Karma yöntem araştırmaları ne değildir 
 • Bir karma yöntem çalışmasının dört anahtar özelliği 

  KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARINI ANLAMA

Karma yöntem araştırmaların temel özellikleri ile ilgili bir anlayış oluştura-
rak başlamanın uygun olacağı kanaatindeyim. Yirmi beş yıllık bir yöntembilim 
alanı olarak bu yaklaşımın kolaylıkla tanımlanabilecek  genel bileşenleri vardır. 
Bu, karma yöntem araştırma yaklaşımının anlamı ile ilgili bir tartışma bulun-
madığı anlamına gelmiyor. Karma yöntem araştırmalar, epistemoloji ve diğer 
felsefi varsayımların yer aldığı felsefi bir duruşla ele alınabilir. Bu yaklaşım aynı 
zamanda, geniş bir felsefe ile doğan, yorumlanan ve yayılan araştırma sürecine 
sahip olan bir yöntem olarak da sunulabilir. Feminizm veya engellilik kuramı 
gibi dönüştürücü bir perspektif içinde de konumlandırılabilir.

BÖLÜM  1

KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARIN 
TEMEL ÖZELLİKLERİ 



Bunların hepsi olası olduğu için, yazarın bakış açısına bağlı olarak çeşitli ta-
nımların mümkün olabileceğini kabul etmek önemlidir. Benim bakış açıma göre 
karma yöntem araştırmaları bir yöntem olarak ele alınmalıdır. Bu, karma yöntem 
araştırmalarını veri toplamanın, analiz etmenin ve yorumlamanın merkezde bu-
lunduğu kendine has bir yöntem yönelimi olarak ele alacağım anlamına geliyor. 
Araştırma felsefesinin, yöntemlerinin veya araştırma sorularının önemini yadsı-
dığım anlamına da gelmemektedir. Araştırma süreçleri, karma yöntem araştırma 
alanına giriş için açık ve tutarlı temeller sağladığı için üzerinde durulacaktır. 

   KARMA YÖNTEMLER NEDİR?

Yukarıda sergilenen bakış açısından hareketle, karma yöntem araştırmalarını; 

Araştırmacının, araştırma problemlerini anlamak için hem nicel ve-
riler (kapalı uçlu) hem de nitel veriler (açık uçlu) topladığı iki veri 
setini birbiriyle bütünleştirdiği ve daha sonra bu iki veri setini bü-
tünleştirmenin avantajlarını kullanarak   sonuçlar çıkardığı, sağlık, 
sosyal ve davranış bilimleri alanında kullanılan bir araştırma yakla-
şımı olarak tanımlıyorum. 

Bu yaklaşımın temel varsayımı, araştırmacının istatistiki eğilimleri (nicel ve-
riler), öyküler ve kişisel deneyimlerle (nitel veriler) birleştirmesinin, araştırma 
problemini daha iyi anlamak için bu yöntemlerden herhangi birini yalnız başına 
kullanmaya kıyasla daha fazla avantajlı olacağıdır.   

   KARMA YÖNTEMLER NE DEĞİLDİR?

Yukarıdaki tanımdan hareketle, karma yöntem araştırmalarının ne olmadığı 
ile ilgili birkaç sonuç çıkarılabilir:

1. Karma yöntemler, basitçe nicel ve nitel verilerin bir araya getirilmesi de-
ğildir. Nicel ve nitel veriyi bir araya getirmek iyi bir yol olabilir fakat 
nicel ve nitel verinin analiz edilip sonuçların bir arada yorumlanması 
durumunda ulaşılabilecek kadar güçlü sonuçlar ortaya koyamaz. 

2. Karma yöntem araştırmalar, basitçe verileri bir araya getirme meselesi 
değildir. Bu yaklaşımın kendine has teknikleri bulunmaktadır ve karma 
yöntemlere aşina olan değerlendirmeciler bu teknikleri dikkate alacak-
lardır. 
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3. Karma yöntemler, araştırmacının bir veri setindeki sabit ve rastgele et-
kilerin istatistiksel analizlerini yaptığı, nitel araştırma yaklaşımlarından 
biri olan karma model yaklaşımı ile karıştırılmamalıdır. 

4. Değerlendirme tekniklerinde de araştırmacılar nitel ve nicel verileri top-
lamakta ve bütünleştirmektedir. Ancak karma yöntemler, basitçe süreç 
ve sonuç değerlendirmelerinin birbirine eklendiği bir değerlendirme 
tekniği değildir. 

5. Karma yöntemler, nicel desenlere nitel verilerin basit bir şekilde eklen-
mesi değildir. 

6. Ayrıca karma yöntemler, ne basitçe çok sayıda nitel veri türünün (örne-
ğin: mülakatlar ve gözlemler) ne de  nicel veri türünün (örneğin: anket 
verileri, deneysel veriler)   toplanmasıdır. Karma yöntemler, hem nitel 
hem de nicel verilerin toplanmasını, analizini ve bütünleştirilmesini ge-
rektirmektedir. Bu yolla, farklı yaklaşımların (örneğin: eğilimlerle birlik-
te öykü ve kişisel deneyimler) araştırmaya sağladığı bu yaklaşımlardan 
her birinin tek başına (nicel veya nitel) sağlayacağından daha fazla kat-
kıyla araştırma probleminin daha iyi anlaşılması sağlanmış olur. Farklı 
nitel veri setleri (veya farklı nicel veri setleri) kullanılması durumuna, 
karma yöntem araştırmaları terimi yerine çoklu yöntem terimi karşılık 
gelmektedir. 

   KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARIN  
      TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Araştırma sorularını cevaplandırmak için nicel ve nitel verilerin toplan-
ması ve analiz edilmesi

 • Nitel ve nicel yöntemlerinin güçlü yanlarının kullanılması

 • Özel bir karma yöntem deseninin kullanılmasıyla nitel ve nicel verilerin 
birleştirilmesi ve bütünleştirilmesi

 • Bazen deseni bir kuram veya felsefe içinde ele alma

Bu bölümün kalan kısmında her bir anahtar özellik ayrıntılı bir şekilde ele 
alınacaktır. 
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