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ÖN SÖZ

Bu kitap, özelde coğrafya eğitimi genelde ise sosyal bilimler alanında çalış-
ma yapan araştırmacılara yönelik hazırlanmıştır. Bu yüzden örnekler genellikle 
coğrafya eğitiminden seçilmiş olmakla birlikte, farklı disiplinlerden araştırmacılar 
için de faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma naif ampirizm ile genel teo-
riler arasında konumlanan orta ölçekteki araştırmaları konu edindiğinden daha 
özelde hedef kitle, kendi sınıf-içi pratiğini geliştirmek amacıyla araştırma yapan 
öğretmenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileridir. Aynı zamanda araştırmaya 
yönelik pratik hususlar ve tavsiyeler, lisans seviyesinde özellikle Bilimsel Araştır-
ma Yöntemleri dersinde kullanılmaya yöneliktir. Kitabın özellikle teori - yoğun 
kısımları ise ileri düzeyde yapılacak araştırmalar için kullanılabilir.

Çalışmamızda araştırmanın pratik yönleri kadar teorik yönlerine de yer ve-
rilmiştir. Kitabı baştan sona okuyan birisi, bir araştırma sırasında gerçekleştirilen 
teorik ve pratik çalışmaların mantığını anlama ve farklı aşamalar arasındaki ilişki-
leri görme şansına sahip olacaktır.

Kitap beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırma yaklaşım ve 
yöntemlerinin dayandığı temel felsefi kabuller üzerinde durulmakta ve öncelikle 
iki temel kavram olan bilim ve araştırma açıklanmaktadır. Ardından teori konusu 
ele alınmıştır ki bu konu sosyal bilim araştırmalarının en önemli unsurudur. Zira 
araştırmacı ya mevcut bir teoriden hareket ederek ya da bir teori oluşturmak için 
araştırmasını gerçekleştirir. Araştırmanın amacı, yöntemi, kullanacağı veri top-
lama teknikleri, analizi ve yorumlanması o araştırmanın açıktan ya da kapalı bir 
şekilde benimsediği ontolojik ve epistemolojik kabullere dayanır. Dolayısıyla bu 
bölümde ayrıca bir araştırma kapsamında düşünülebilecek ontolojik ve epistemo-
lojik hususlara değinilmektedir. Bu bölümde ayrıca araştırma etiği de ele alınmak-
tadır. Bilim ahlakının çoğu zaman ihmal edildiği, bazı kişilerin çalışmalarında in-
tihal gibi yollara tevessül ettikleri düşünüldüğünde, araştırmanın en önemli felsefi 
temelinin etik değerlere uymak olduğu söylenebilir. Kitapta böyle bir konuya yer 
vermeninin zaruri olduğu düşünülmüştür.

İkinci bölümde, akademik bir disiplin olarak ortaya çıkışından beri coğrafya 
çalışmalarına yön veren bazı paradigmalar ele alınmıştır. Paradigmalar karşılaştı-
ğımız durumları nasıl algılayacağımızı belirleyen temel unsurlardır. Bu sebepten 
tüm araştırmacılar kendileri farkında olsun ya da olmasın, gizli ya da açık bir pa-
radigmaya sahiptir. Çalışmalarının iç tutarlılığını ancak bu çerçevede ortaya ko-
yabilirler. Bu bölümde çeşitli paradigmalar bağlamında coğrafya eğitimi çalışması 
yapacak bir araştırmacının çalıştığı konuya nasıl yaklaşabileceği ele alınmıştır.
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Üçüncü bölümde teori ile pratiğin birbiriyle buluşturulması amaçlanmıştır. Bu 
bölümde ilk olarak tümevarımcı ve tümdengelimci teoriler ile nicel ve nitel araş-
tırma yaklaşımları ele alınmıştır. Birçok araştırmacı çoğu zaman felsefi tartışmala-
ra girmek yerine pratik sonuçlara ulaşmak maksadıyla nitel ya da nicel araştırma 
yaklaşımlarından birisini seçmek suretiyle araştırmalarını gerçekleştirir. Bu yüzden 
nitel ve nicel araştırmaların ontolojik ve epistemolojik kabulleri de irdelenmiştir.

Üçüncü bölümün ilerleyen kısımları daha çok pratiğe yöneliktir. Böylece lite-
ratür taramasının nasıl yapılacağı, çalışmanın teorik çerçevesinin nasıl oluşturula-
cağı ve bir araştırma önerisi geliştirilirken gerçekleştirilmesi muhtemel uygulama-
ların neler olacağı gibi hususlara değinilmiştir. Bu bağlamda, araştırma odağından 
hareketle problemlerin nasıl belirlenebileceği, amaç ile problemler arasında nasıl 
bir ilişki kurulacağı dile getirilmiştir. Ardından bir araştırma tasarımı kapsamında 
düşünülmesi gereken örneklem, geçerlik ve güvenirlik üzerinde durulmuştur.

Dördüncü bölümde ise daha pratik bir yaklaşım benimsenmiş, nicel ve nitel 
yaklaşımlar çerçevesinde gelişmiş çeşitli araştırma tasarımları, coğrafya eğitimi 
bağlamında örneklendirilerek ortaya konmuştur. Bu yaklaşımlarla ilgili bazı yön-
temsel, özellikle geçerlik, iç tutarlılık ve genellenmeler, tartışmalar yerine, araştır-
ma tasarımlarının hangi hallerde ve nasıl uygulanabileceği anlatılmıştır.

Son bölümde ise veri toplama yöntemleri ile araştırmanın nasıl raporlaştırıla-
cağı ele alınmıştır. Kitapta sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan dört veri top-
lama tekniği pratiğe yönelik olmak üzere detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bunlar 
anket, mülakat, gözlem ve günlüktür. Bu bölümde son olarak çalışmanın raporlaş-
tırılması ve tez haline getirilmesi üzerinde durulmuştur. Ayrıca tez yazarken hangi 
ana bölümlerin nasıl doldurulacağına ilişkin tavsiyelerde bulunulmuştur.

Kitabın ekler kısmında ise bazı yöntem ve tasarımlara göre gerçekleştirilmiş 
çalışmalara dair birer örnek yer almaktadır. Ayrıca özellikle lisans öğrencileri için 
araştırma ile ilgili pratik bazı hususlara yer verilmiştir. Veri toplanması, analizi ve 
yazımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, gerekli izinlerin alınması ve 
zaman gibi konular hakkında öneriler dile getirilmiştir.

Bu kitabın hazırlanması sürecinde yardım ve desteklerinden dolayı şükran 
borçlu olduğum kişiler vardır. Kitabın müsveddesini çok detaylı bir şekilde okuya-
rak yapı, dil ve içerik hakkında katkı sağlayan Prof. Dr. Abdullah Saydam’a, gerekli 
motivasyon ve cesareti veren Prof. Dr. Servet Karabağ’a ve teknik destek sağlayan 
Dr. Öğr. Üyesi İzzettin Yılmazer’e şükranlarımı sunarım.

Başkaca şeyler yanında, bana bu kitabı tamamlamak için sabır gösteren ve ge-
rekli desteği sağlayan aileme minnettarım. Hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. 

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK 
ORCID No: 0000-0002-0861-0626
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Coğrafya eğitimi alanında yapılan araştırmaları genel çerçeveyi sağlayan sos-
yal bilim araştırmalarından ayrı düşünmek imkânsızdır. Çünkü tüm sosyal bilim 
araştırmaları temelde aynı kaynaklardan beslenirler; felsefi ve yöntemsel meseleler 
ortaktır. Bütün bilim adamları araştırmaları sonucunda bir problemi çözmek ya 
da bir durumu anlamak üzere yola çıkarlar. Kimi zaman çok soyut ve teorik bir 
problemle uğraşan araştırmacı, kimi zaman laboratuar ortamında ya da aktörle-
rin eylemlerini gerçekleştirdikleri sosyal ortamlarda ortaya çıkardıkları problem-
leri anlamaya ve çözüm önerileri sunmaya çalışırlar. Robson (1993: 15), Heller’e 
(1986) dayanarak problem çözmeye yönelik yaklaşımları aşağıdaki şekilde özetler:

A. Klasik Yaklaşım: “Sadece bilim” anlayışıyla hareket etmek

1. Temel-klasik araştırmalardır. Özellikle fen bilimlerinin yöntemini esas alan 
bu yaklaşımda sosyal dünyanın doğal ortamında çalışılması genellikle objektif bu-
lunmaz.

2. Nispeten daha az klasik olmakla birlikte soyutlamanın hâlâ ön planda ol-
duğu araştırmalardır. Bilginin gerçek hayata uygulanması önemli bir öncelik de-
ğildir ve bu iş genellikle başkalarına bırakılır.

3. Pratik bir problem üzerine gerçekleştirilen araştırmalardır. Gerçek hayata 
bilginin uygulanması mümkün bulunmakla birlikte gerekli şart olarak düşünül-
mez. Uygulama bilim adamlarının işi olarak görülmediğinden genellikle başkala-
rına bırakılır.

GİRİŞ



B. Araştırmacı ve kullanıcı (araştırmayla hitap edilen kitle) arasında köprü-
ler kurmak

4. Araştırmacı çalışmanın pratik sonuçları olduğuna ve bunların kullanılması 
gerektiğine inanır. Sonuçları geniş kitlelere, onların anlayacağı bir dille yaygınlaş-
tırmaya çalışır.

5. Araştırmacı tarafından tasarlanmış çalışmaya katılımcının yardımı sağla-
nır. Araştırmacı çalışma sonucundan katılımcının etkilenmesini istemektedir.

6. Beşinci maddeye ek olarak, araştırmacı katılımcıya süreç, problemler ve 
çıktılar hakkında düzenli olarak dönüt verir. Bu dönütler sayesinde katılımcı geçi-
ci bulgular hakkında kendi analizini ve yorumlarını yapma imkânı bulur. Araştır-
macı çalışmanın hayata geçirilmesi noktasında katılımcıya yardımcı olur.

C. Araştırmacı-katılımcı eşitliğini sağlamak

7. Araştırmacı ve katılımcı birlikte problem görülen alanı ya da alanları tar-
tışarak araştırmayı birlikte tasarlarlar. Çalışma katılımcının aktif katılımını ve 
kontrolünü gerektirir. İnceleme sonuçlarının uygulanması ortaklaşa yürütülen bu 
işbirliğinin bir parçasıdır. Gerçeklere ulaşmak uygulamadan önce gelmelidir.

8. Yedinci maddede olduğu gibidir. Ancak inisiyatif problemi belirleyen ka-
tılımcıdadır. Araştırmacı araştırmanın ilk aşamalarında dikkat edilmesi gereken 
başka hususlar ile boyutları olup olmadığını düşünerek bunları da araştırmaya 
dahil eder.

9. Sekizinci maddede olduğu gibidir; ancak katılımcı tarafından ortaya konan 
problem sorgulanmadan araştırma o minval üzerine gerçekleştirilir. Katılımcının 
kendi eylemleri üzerine odaklandığı bu tür araştırma da araştırmacı daha çok bul-
guların nasıl uygulanabileceğine odaklanır.

D. Katılımcı-uzman incelemesi

10. Bir probleme sahip katılımcı, bir araştırmacı veya akademisyenden bu so-
runla ilgili yardım talep eder. Yeni veri toplanması minimum seviyededir ya da 
hiç toplanmaz. Tavsiyeler araştırmacının eski deneyimleri ile alandaki bilgisine 
dayanır. Eğer bu bir organizasyon için söz konusu ise genellikle bu hizmetiçi eği-
tim mantığında gerçekleştirilir.

E. Katılımcı tarafından yönlendirilen araştırma

11. Sosyal bilimler alanında çalışan bir meslektaş ya da uzmandan yardım 
talep edildiği durumdur. Uzman problemi inceler, konuyla ilgili hâlihazırdaki bil-
gileri toplar, yorumlar ve teşhis koyar ve ardından da neler yapılması gerektiğini 
belirtir.
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12. On birinci maddede olduğu gibidir. Ancak burada yardım sosyal bilim-
lerde uzman olmayan birisinden (konuyla ilgili belli literatür bilgisine sahip olu-
nabilir) talep edilir. Hâlihazırda var olan “en iyi” bilgi ikinci ya da üçüncü elden 
kaynaklar vasıtasıyla yorumlanır. Böylesi bir çalışma geniş ölçüde kişisel deneyim-
ler ile “sağduyu”dan etkilenir.

Bu kitap, Robson’ı (1993) takiben yukarıda belirtilen farklı problem çözme 
yaklaşımlarından 3. madde ile 9. madde arasındaki yaklaşımlara yönelik olarak 
hazırlanmıştır. Bu bağlamda 1. ve 2. maddelerde belirtilen ve katı deneysel dü-
zenekler, yüksek kontrollü yapay ortamlar ya da iyi derece istatistik ve bilgisayar 
bilgisi gerektirecek ve nispeten karmaşık teknikleri barındıran büyük ölçekli ça-
lışmalara bu kitabın amacını aştığı için yer verilmemiştir. Bu tür çalışmalar genel-
likle uzmanlaşmış kişilerce resmi ya da özel kurumların maddi desteği ile gerçek-
leştirildiğinden bunların sayıları azdır. Daha sonra değinileceği gibi özellikle nitel 
araştırmaların gündeme gelmesiyle bilimsel araştırmaya yönelik klasik algıların 
değişmesi, araştırmayı (dolayısıyla bilgi üretimini) belli uzman ve kurumların te-
kelinden çıkarmış ve daha geniş kitlelere yaygınlaştırmıştır.

Bu bağlamda bu kitapta, Robson’nın (1993) belirttiği gibi okul, ev, oyun saha-
sı ya da bir arazi gezisi gibi araştırmacının kontrolünün laboratuar çalışmalarına 
nazaran çok daha az olduğu ortamlarda gerçekleştirilen çalışmaların nasıl gerçek-
leştirilebileceğine dair öneriler ve tavsiyelerde bulunulacaktır. Gerçek hayattaki 
araştırmalar yapay ortam araştırmalardan birçok açıdan farklı özellikler gösterir. 
Robson’dan (1993: 11-12, Anderson vd. 1991) hareketle gerçek hayat araştırmala-
rının yapay ortam araştırmalarından farklarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

•	 Sadece bilgi edinmek yerine problem çözmek,

•	 Nedenleri bulmaktan ziyade etkileri tahmin etmek,

•	 Değişkenler arasındaki ilişkiden (ve istatistikî anlamlılıktan) ziyade ge-
niş etkiye sahip sonuçlar ortaya koymak,

•	 Teori geliştirip test etmekten ziyade program, etkinlik, hizmet vs. geliş-
tirip test etmek,

•	 Araştırmayı laboratuardan ziyade sahada gerçekleştirmek,

•	 Problemin gerektirdiği kadar zamana sahip olmak yerine kesin zaman 
sınırlamalarına sahip olmak (özellikle doktora ve yüksek lisans tezle-
rinde), problemin ihtiyaç duyduğu kadar finansal destek yerine katı fi-
nansal sınırlamaların mevcut olduğu (araştırmacının ayırdığı kadar bir 
bütçe ile çalışmanın yapılması),
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•	 Birbirini takip eden çalışmalarda yüksek bir iç tutarlılık yerine farklı ko-
nuların gündeme getirilmesinden ötürü iç tutarlılığın düşük olması,

•	 Sadece kendi alanında uzmanlaşmış araştırmacılar yerine birçok yönte-
me aşina olan genel araştırmacılar tarafından çalışmaların yönetilmesi,

•	 Deneysel çalışmaların nispeten az kullanılması,

•	 Tekil yöntemler yerine çoklu yöntemlerin kullanılması,

•	 Hitap ettiği kitlenin sadece akademisyenler değil, aynı zamanda diğer 
ilgili/etkilenen kişilere yönelik olması,

•	 Bazı sosyal becerilere sahip olmak yerine iyi gelişmiş sosyal becerilere 
sahip olmak.

Yukarıdaki liste sadece genel bir fikir vermesi amacıyla oluşturulmuştur ve el-
bette ki kesinlik içermemektedir. Yukarıda belirtilen şekilde gerçek yaşama dayalı 
araştırma yapmak isteyen bir araştırmacının felsefi, teorik ve pratik gereksinim-
ler açısından yeterli donanıma sahip olması gerekir. Çünkü araştırmacı, insan-
ların düşünce ve eylemlerini doğal ortamlarında tüm karmaşıklığı içinde ortaya 
koymaya çalışmaktadır. Bu ise araştırmanın pratik uygulamalarının ötesinde, bu 
uygulamaların dayandığı temel felsefi ve teorik yaklaşımların bilinmesi ile müm-
kündür. 

4 Coğrafya Eğiṫ iṁiṅde Araşt irma



1. 1. Bilim

Bilim, bir bilme çeşidi ve yöntemidir. Hayatta karşılaştığımız, gözlemlediği-
miz ve tecrübe ettiğimiz olayları açıklamada kullandığımız yöntemlerden bir ta-
nesidir. Biz hayatta karşılaştığımız ya da tecrübe ettiğimiz olayları din, gelenek ve 
örf gibi diğer yollarla da açıklar ve biliriz. Örneğin, rahatsızlığı olan birisi tedavi 
için üniversitede bilimsel yöntemlerle çalışan bir doktora, kocakarı ilaçları yapan 
bir aktara, Reiki yapan bir şifacıya gitmek ya da sadece dua ile bu rahatsızlığa çare 
aramak yollarından birini tercih edebilir. Bir hastanın hangi tedavi yolunu seçe-
ceği ya da ilk olarak kime danışacağı bilme yöntemlerinden hangisine daha çok 
inandığı ile ilişkilidir. Modern bir eğitim sisteminden geçmiş kişiler için şüphesiz 
tek başvurulacak yer üniversitede bilimsel yöntemlerle çalışan doktordur. Çünkü 
modern eğitim sistemi, bilimin diğer bilme yollarına göre üstün olduğunu vaaz 
eder. Ancak modern bir eğitim sisteminden yeterince geçmemiş ya da modern ku-
rumlara kuşkuyla yaklaşan postmodern birisi bilimsel yöntem yerine diğer başka 
yollara da başvurabilecektir. 

Bir bilme yöntemi olarak bilim, tarihsel süreçte din, gelenek, örf, öznel de-
neyim ve sağduyu gibi diğer bilme yöntemleri kendisini iki açıdan farklılaştırarak 
bir kimlik kazanmıştır. Punch’ın (2011) belirttiği gibi bilim ampirik verilerin oto-
ritesini tanır ve görüşler ile verilere karşı sınanmalıdır. Bilimsel yöntemin ikinci 
önemli boyutu ise teorinin bilimsel bilgi/veri/yöntemi oluşturmada ve açıklama-
da oynadığı roldür. Dolayısıyla bilimsel yöntemin iki önemli ayağını veri ve teori 
oluşturur. “Basitçe söyleyecek olursak; dünyaya ilişkin verileri toplamak, bunla-
rı açıklamak için kuramlar oluşturmak ve ardından bu kuramları daha sonraki 
veriler ışığında sınamak bilimseldir” (Punch, 2011: 10-11). Bilimsel araştırmalar 
genellikle kümülatif bir şekilde birbirinin sonuçları üzerine inşa edilerek yapıl-
dıklarından, tekil çalışmalarda önce teorinin mi verinin mi gelmesi gerektiği bir 
araştırmayı bilimsel yapması açısından önemli değildir. Aşağıda daha detaylı irde-
leneceği gibi araştırmacının seçeceği yaklaşıma göre önce teori ya da veri gelebilir.
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ARAŞTIRMANIN FELSEFİ TEMELLERİ




