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SUNUŞ

Coğrafya Öğretim Yöntemleri, eğitim-öğretim programı bakımından, 
bir ders kitabıdır. İçeriği, Eğitim Fakülteleri Coğrafya Öğretmenliği son sınıf 
öğrencileri ile pedagoji formasyonu alan Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü me-
zunu öğrencilerine okutulmaktadır.

Bu başlık altındaki bir ders, ilk kez 1998-1999 Öğretim Yılında YÖK tara-
fından, hem lisans ve hem de lisansüstü programlara, Öğretmenlik Formasyon 
Dersleri arasında, Coğrafya Öğretim Yöntemleri (Özel Öğretim Yöntemleri I ve 
II) adıyla konulmuşsa da; Coğrafya’da Metodoloji: Genel Yöntemler ve Özel Öğre-
tim Yöntemleri adıyla, Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’ndeki 
görev sürem içinde (1977-1991) de tarafımdan okutulmuştu. Kâzım Karabekir 
Eğitim Fakültesi, Coğrafya Öğretmenliği öğrencilerine ise, 1991-1992 öğretim 
yılından beri okutulmakta olup, programın adı, YÖK tarafından saptanan ad ile 
değiştirilmiştir.

Eser, sahasında tek olmakla birlikte, 1992’de M.E.B tarafından bir kez yayım-
lanmış olup, hem Fakültemiz yayınları arasında ve hem de özel sektörde, beş baskı 
daha yapmıştır. Fotokopi yoluyla çoğaltılması veya aynı tarihle tıpkıbasımları, kuş-
kusuz bunlara dâhil değildir.

YÖK, 1998-1999 öğretim yılında, özel öğretim yöntemleri konusuna önem 
vererek, bu programları, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Meslek Dersleri arasına 
alıp lise öğretmeni adaylarına okutulmasını zorunlu duruma getirince, çalışmanın 
programı, daha bir dikkatle ele alınmış; defalarca yenilenmesine ve adayların ihti-
yacını karşılar düzeye getirilmesine özen gösterilmiştir. Eldeki 6. baskı, bu çaba-
nın ürünü olup, önemli bir eksiği gidereceği düşüncesini taşımaktayım.

Çalışmamı yayına hazırlarken, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı eleman-
larımızın da azımsanmayacak katkıları olmuştur. Bunlardan, Prof. Dr. Serhat 
ZAMAN, Doç. Dr. Ogün COŞKUN, Yrd. Doç. Dr. Yaşar GÖK, Yrd. Doç. Dr. 
Namık Tanfer ALTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Alperen KAYSERİLİ, Dr. Ahmet ÇAVUŞ, 
Dr. Fatih ORHAN ve Arş. Gör. Rukiye ADANALI’ya ayrı ayrı teşekkürü zevkli 
bir görev sayarım. Ayrıca kitabın kapak tasarımını hazırlayan Grafiker Ressam 
Şuayip ŞEYİHOĞLU ile bazı şekillerin çizilmesinde katkıları olan öğrencimiz 
Mustafa Yasir Arslan’a esere gösterdikleri ilgi ve yeniden yayımlanmasının temel 
dinamizmini oluşturan, Coğrafya Öğrencileri ve diğer ilgilenenlere ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum.

Bilen öğretir iddiasının; Az bilen cesaretli olur atalar sözüne en tipik örnekler-
den birisi olduğunu, tekrar tekrar hatırlamamızı arzu ediyorum. Akademik coğ-



rafya biliminin derinliğine ve genişliğine bilinmesi, lise coğrafya öğretim program-
larının; eğitim ilke, yöntem ve tekniklerinin de öğrenilmiş olduğu anlamına gelmez. 
Üniversitede öğrenilenlerin ne kadarının, ne zaman, nerede ve nasıl; hangi ilke, 
yöntem ve teknikler kullanılarak orta öğretim öğrencilerine okutulması gerektiği 
konularında da kesinlikle öğretmenlerin, daha yetiştirilme aşamasında, bilgi ve 
beceri sahibi olmaları gerekir. İşte, bir bütün olarak Öğretmenlik Meslek Dersleri 
ile Özel Öğretim Yöntemleri derslerinin temel amacı, bunlardır denilebilir.

Eserin, başta Coğrafya Öğrencileri ve Coğrafya Öğretmenleri olmak üzere il-
gilenenlere, eğitim-öğretim mesleği sanatında, sınırlı da olsa bir ufuk açacağı dü-
şüncesindeyim. Umduğum ve beklediğim yararları sağlaması dileklerimle.

Prof.Dr. Hayati DOĞANAY

05 Kasım 2014, Erzurum
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Yöntem ve Yöntembilim

Latince bir terim olan metod sözcüğünün özgün karşılığı, methodus (ing. 
method) olup, Türkçe kaynaklarda, daha çok  yöntem diye ifade edilmektedir. Eski 
felsefe, sosyoloji, hukuk kaynakları ve benzerlerinde, usul veya  sistem gibi terim-
lerle de ifade edilmiştir. Örneğin,  tarih ilminde uzun yıllar usul şeklinde ifade edil-
mişken, hukuk dilinde prosedür (ing. procedure) şeklinde yer almıştır.

 Dar anlamıyla  yöntem, belli bir  bilim alanında araştırmalara yön veren yak-
laşım biçimi; yol veya yordam olup, bu anlamda,  sistem karşılığı olarak kullanılır.

 Geniş anlamıyla  yöntem; bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek, bir problemi 
çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak … gibi belli amaçlarla, bilinçli olarak seçilen ve 
uygulanan ya da izlenen düzenli yoldur biçiminde tanımlanabilir. Bu tanımı; bir 
işi yapmak, bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek 
veya öğretmek, belli bir sonuca ya da hedefe ulaşmak gibi amaçlarla, bilinçli olarak 
seçilen ve izlenen yol, yordam ve düzeneklerin bütünüdür diye yapan kaynaklara da 
rastlanmaktadır.

Yöntem, mantıklı bir düşünme yolu olup, bu yol yeni doğruları bulmak, bilinen 
doğruları yorumlamak ve açıklamak için seçilir veya denenir.1

1 Coğrafya Öğretim Yöntemleri programında geçen bilimsel terimler için, çalışmanın sonuna 
eklenmiş olan SÖZLÜK kısmına bakılması gerekir. Daha ayrıntılı tanımlar konusunda ise, 
şu sözlüklere bakılması yararlı olacaktır:
TÜBA., 2011, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü: Sosyal Bilimler. Türkiye Bilimler Akade-

misi (TÜBA) Yayını, No: 1, Ankara.
Cevizci, A., 2011, Felsefe Sözlüğü. Say Yayınları, İstanbul.
Öncül, R., 2000, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü.  MEB Yayınları: 3410, Bilim ve Kültür 

Eserleri Dizisi: 1220, Sözlük Dizisi: 4, İstanbul.

GİRİŞ

1. BÖLÜM



Yöntem (=metod) terimiyle iç içe bir diğer terim de,    yöntembilim (ing. metho-
dology) terimi olup, kaynaklarda  metodoloji diye de geçer (eski karşılığı, usuliyat).

 Dar anlamıyla; araştırma ve inceleme yöntemlerini araştırma konusu olarak 
seçmiş mantık bilimi kolu, alanı demektir. Tanımı, yöntemler=metodlar bilimi diye 
de kısaltabiliriz.

Eğitim ve öğretimdeki karşılığı; eğitim ve öğretimde yararlanılan yöntemlerin 
niteliği, bu etkinlikte bunların yeri ve çeşitlerine ilişkin kuram (teori, varsayım) an-
lamına gelir.

Geniş anlamda    yöntembilim; bilimsel araştırmalarda amaçları gerçekleş-
tirebilmek için yararlanılacak yollar-yöntemler,  araç ve teknikleri saptamaya 
çalışan; yeni  yöntem ve ilkeler bulma amacı güden toplumbilim, ya da felsefe 
 bilim alanıdır diye tanımlanabilir.

Hiç kuşku yok ki, en zor bilimsel etkinliklerden birisi de,  bilimde  yöntem 
kuruculuğu olup, bu alanda eser vermiş araştırmacı ve düşünürler, daha çok XX. 
ve XXI. yüzyıl kimi düşünürleri olarak dikkati çekerler:

Bunlardan, herhalde ilk sıraya alınması gerekenlerden biri, Avusturya köken-
li İngiliz düşünür  Karl Raimund Popper2 (1902-1994) olup bilime,  yanlışlamacı 
 bilim kuramı (=hipotezi) yaklaşımını katmıştır. Yani,  klasik bilimsel görüş olan 
tümevarımcılığı reddetmektedir. O’na göre bir kuram=teori=hipotez, doğrulan-
mak için değil, yanlışlanmak için test edilir.

Bilimsel  yöntem kurucularından diğer bir önemli araştırmacı, İsviçre’li ruhbi-
limci ve pedagog  Jean Piaget3 (Jan Piyaje: 1896-1980) olup,     bilişsel gelişim kura-

2 Sir  Karl Raimund Popper (1902-1994): Avusturya kökenli İngiliz düşünür. Alberth Einstein’ın 
eserlerindeki fikir yapısı, kendisine yön vermeyi sağladı. Nazizm’in baskısıyla 1938’de 
Viyana’dan ayrıldı ve Yeni Zelanda’ya gitti. Oradan da 1945’te ayrılarak, Londra’ya döndü ve 
London School of Economic kolejinde ders vermeye başladı. Orada 1945-1966 devresinde  öğre-
tim üyeliği yaptı. Londra Üniversitesi’nde ise, 1949-1969 devresinde dersler okuttu.

 Birçok eser verdi. Ancak bunların en fazla yankı yapanı, Araştırmanın Mantığı (1934’de 
Almanca olarak yayımlandı) eseri oldu. O’na göre bilimsel araştırma, tümevarımla değil; 
deneme ve yanılmalarla, varsayım ve yadsımalarla (tartışma, çürütme, yalanlama, yok 
sayma=inkâr etme) ilerler. Bir bilimsel kuramın başlıca özelliği, yanlışlanabilir olmaktır.

3  Jean Piaget (Jan Piyaje: 1896-1980): İsviçreli ruhbilimci (psikolog) ve pedagog (eğitimci). 
Biyoloji öğrenimi görmüş olmakla birlikte, Bergson’un yaratıcı evrim eserindeki fikirle-
rinin etkisinde kalarak, zamanla bilimsel kuram’ın kurucusu olarak tanındı. Çocuklarda 
 bilişsel  öğrenme kuramı aşamaları diye, öğrenmede gelişme aşamaları saptadı:
 Duyuşsal- motor dönem: Duyuların kullanılması,  motor (devinim=hareket) 

yeteneklerin gelişmesi;
 İşlem yapma öncesi dönem;
 Somut işlemsel dönem;
 Formel işlemsel dönem gibi. Bunlara, Piaget’nin çocukta kavram oluşum aşamaları 

denir. 
 Hem genetik ruhbilimin kurucusu ve hem de,   bilişsel gelişim kuramının öncüsü olarak 

tanınır. Yapılandırmacı eğitim= hazır bulunuşluk yaklaşımı da, bu araştırmacı ile başlar.
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mı diye bilime geçen ünlü kuramını, iki çocuğunun gelişimi üzerindeki gözlemleri 
ile oluşturmuştur. Burada söz konusu edilen biliş terimi; insan beyninin algılama, 
 öğrenme, anlama, düşünme, bellekte tutma, anımsama (hatırlama), tanıma, dü-
şünme, tasarlama, sorun çözme, çözümleme ( analiz), birleştirme ( sentez) ve  değer-
lendirme gibi zihinsel süreçlerinin tümü anlamlarını içerir. Bütün bunlar ve daha 
başka anlamlardaki karşılıklarını,  bilişsel terimiyle ifade etmek gerekir. Bilişsel 
yetenek ve kavrama gücünün, doğumdan yaşlılığa kadarki gelişimi ise,   bilişsel ge-
lişim terimiyle ifade edilmekte ve     bilişsel gelişim kuramı (hipotezi, teorisi) şek-
linde adlandırılmaktadır. Kurucusu, az önce de ifade edildiği üzere, Piaget (Piyaje) 
olup, kendi iki çocuğu üzerindeki gözlemleriyle; Dünyayı öğrenmeyi ve anlamayı 
içeren zihinsel faaliyetlerini saptamak suretiyle kuramını geliştirmiştir. Kendi ku-
ramına dayanarak; örneğin Çocukta dil ve düşünce gelişimi (1923), Çocukta yargı 
ve akıl yürütme (1925), Çocukta dünyanın tasarımı (1925), Çocukta ahlaksal yargı 
(1932) gibi, çocuk gelişimi ile ilgili önemli eserler, yani çocuk ruhbilim eserleri ver-
miş önemli bir araştırmacıdır. Hatta, yapılandırımacı eğitim, ya da öğrencide  hazır 
bulunuşluk yaklaşımının da, bu araştırmacı ve teorisyenle başladığı söylenebilir.

Teori ya da kurama bir başka örnek olarak, Amerikalı ruhbilimci  John Broa-
dus Watson (1878-1958) tarafından kurulmuş ve daha sonra bir çok izleyicisi-sa-
vunucusu olmuş,  Davranışçı  öğrenme kuramı da örnek gösterilebilir. Bunlar, öğ-
renmede içebakış (iç murakabe, iç denetim) yaklaşımının varlığına karşı çıkarlar. 
Ruhbilimin (psikoloji), gözlenebilen davranışları inceleyebileceğini kabul ederler. 
Aslında kuram, tek değildir; öğrenmeyi, davranışlardaki gözlenebilir değişmeleri 
esas olarak alan ve açıklayan kuramların bütününe verilen ad olarak yorumlayan, 
bir çok davranışçı ruhbilimci vardır. Bunların temel iddiası, öğrenmenin davranış-
ları gözleyerek gerçekleştiği kuramı üzerine kurulmuş olmasıdır.

Hiç kuşku yok ki, daha bir çok    yöntembilim kuramı (teori, hipotez) söz 
konusu edilebilir. Ancak çalışmamız, bir Genel  öğretim yöntemleri ya da 
Yöntembilim=Metodoloji çalışması olmadığından, fazla sayıda    yöntembilim kura-
mına değinmeye gerek görülmemiştir.

Zamanla gelişen    yöntembilim (= metodoloji), mantık biliminin en zor ve en 
önemli araştırma  bilim alanlarından birisi durumuna gelmiştir. Günümüzde, üni-
versitelerin felsefe bölümlerinde okutulan bu  bilim; Eğitim Fakültelerinin eğitim 
bilimi bölümleri ile Eğitim Bilimleri Fakülteleri  öğretim programlarında,  genel  öğ-
retim yöntemleri (eski karşılığı: Umumî tedris metodları); ayrıca da, Öğretim 
 ilke ve yöntemleri adlarıyla yer alır. Eğitim Fakültelerinin bütün öğretmenlik 
branşlarında    yöntembilim,  Özel  öğretim yöntemleri diye bir genel ad altında ve-
rilmekte ise de, bu ders, okutulduğu öğretmenlik branşına göre ad almaktadır: 
Örneğin  Tarih  öğretim yöntemleri,  Fizik  öğretim yöntemleri,  Türkçe  öğretim 
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yöntemleri,   Coğrafya  öğretim yöntemleri … gibi. Buradaki  amaç, akademik dü-
zeyde, bir    yöntembilim eğitimi olmayıp, daha çok ilkokul, orta okul ve lise  öğretim 
programlarının hangi  ilke,  yöntem ve teknikler kullanılarak eğitim ve öğretiminin 
yapılması gerektiğine yöneliktir.

Böyle olmakla birlikte, yine de, öznel düşünce kalıplarından çok,  nesnel ve 
dolayısıyla da objektif düşünce ufk u kazanmış her araştırmacı ya da aydın birey-
lerin, bilimde uymaları ve uygulamaları gereken, genel bilimsel metodik (yön-
temsel) yaklaşımlar söz konusudur. Bunlar, daha çok doktriner (=öğretilerle ilgi-
li) özellikler taşımakta ve oldukça da önemli bir çeşitlilik gösterseler de, bunları iki 
kategoride (benzer grup altında) özetlemek mümkündür:

•  Akılcılık (=rasyonalizm);

•  Deneyselcilik (=empirizm)

  Akılcılık: Bir çok felsefî kaynakta, akıl terimi yerine us kullanıldığından, 
akılcılık (ing. rationalism) yerine de,  usçuluk terimi kullanılmaktadır. Daha eski 
kaynaklarda ise terim, rasyonalizm diye geçer.

En kısa tanımıyla akılcılık= usçuluk; olgucu (=pozitivist) felsefenin gelişme-
sine olanak veren; kesin bilginin kaynağının, akıl=us olduğunu; bilimsel bilginin, 
akla=usa aykırı olmaması gerektiğini ileri süren öğretiler, yani doktrinlerin genel 
adıdır.4 Kurucu ve savunucuları bir hayli fazla olmakla birlikte, bunların en tanın-
mış olanları  Aristoteles (M.Ö. 384-322), Descartes ( Dekart: 1596-1650) ve  Kant 
(1724-1804) gibi önemli düşünürlerdir.5,6,7

4 Öğreti (ing. doctrine): Bilimde doktrin diye de geçer. Hem felsefe ve hem de eğitim bilimi 
terimidir. Bilimde düzenli bir görüşü oluşturan kuramlar (hipotezler) ve ilkelerin bütünü. 
Bir düşünürün, ya da birden çok düşünürün, bilimsel bir konuda ileri sürdükleri ve savun-
dukları görüş, ya da görüşler.

5  Aristoteles (M.Ö. 384-322): İlk çağ düşünürleri arasında, en önemlilerinden biri. Yunanlı 
bu düşünür, pozitivizm yani olguculuğun ilk temsilcisidir. İlk kez O’nun tarafından bilim-
ler sınıfl andırılmıştır: teorik bilimler, pratik (uygulamalı) bilimler ve üretici bilimler gibi. 
Ayrıca, bir çok eser vermiştir. Örneğin bunlardan Politika adlı eserinde ileri sürdüğü Dev-
let kuramı, devletin kurulması, gelişmesi ve gücü konusundaki görüşleri büyük değer taşır.

6  Rene Descartes (1596-1650): Çağdaş felsefenin kurucusu ve ünlü Fransız düşünür. Ayrıca 
da, önemli bir matematikçidir (Geometrinin çağdaş anlamda kurucusu). Fransa’da doğdu, 
Hollanda’da yaşadı ve İsviçre’de öldü. Başlıca eserleri; Aklın idaresi için kurallar, Dünya ya 
da ışık üzerine incelemeler, Yöntem üzerine konuşmalar ve metafizik düşünceler gibi çalış-
malarıdır.

7 Immanuel  Kant (Emanuel  Kant: 1724-1804): Düşünce tarihinin, en ünlü düşünürlerin-
den olup, çağdaş anlamda akılcılık= usçuluk (rasyonalizm) öğretisinin kurucusu kabul 
edilir. Bu ünlü Alman düşünür,  bilgi ve ahlak felsefesi konusunda derinlemesine görüşler 
ileri sürmüştür. Yararcılık ve erdem etiği çalışmalarıyla da öncü bir düşünürdür. Hatta, 
Copernicus’un Güneş merkezli evren kuramı görüşünü, ilk kez O’nun kanıtladığı kabul 
edilmektedir.
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Bilginin ve gerçeğin kaynağının, akıl=us olduğunu; bu yolla, gerçeğin ve doğ-
runun ortaya konulabileceğini ileri süren akılcılık=  usçuluk öğretisi, bilimin ge-
lişmesinde etkin bir rol oynamıştır. Bu gelişmenin öncüsü, ünlü Fransız düşünür 
 Rene Descartes (Rene  Dekart) olup, bilimin gelişmesine yaptığı katkılar arasında 
belki de en önemlisi,  bilimde yöntemli kuşku esaslarına göre düşünülmesi gerek-
tiği düşüncesini bilime kazandırmasıdır denilebilir. O’nun en önemli eserlerinden 
olan Aklın yönetimi için kurallar (Regulae ad directionem ingenii) konulu çalış-
masında düşüncelerini ileri sürerken, her şeyi sorgulayan yöntemli bir kuşkudan 
hareket ederek yargılara ulaşmaya çalışmıştır. Bilimde doğruyu aramak ve bulmak 
için, aklın gücünü yöntemli kuşku ilkesiyle desteklemek gerektiği düşüncesine inanır. 
Çünkü yöntemli kuşku=metodik şüphe, araştırmacının bilimde yanlış kanaatlere 
ulaşmasını önler ve hem araştırmanın, hem de  bilim adamının, güvenilir olmasını 
sağlar.

 Akılcılık= usçuluk öğretileri, bilginin ve gerçeğin kaynağının akıl (us) oldu-
ğunu kabul etmesi yanında; örneğin hurafeler, menkıbeler, batıl inançlar, mistik ve 
mitolojik düşünceler gibi mitleri,  bilgi ve gerçeği doğrulamakta kullanmaz. Bun-
larla taban tabana çelişir ve onları reddeder. Çünkü, var olan hiçbir şeyin, insan 
aklının kabul edebileceğine aykırı bir açıklaması olamaz görüşünü savunur.

 Akılcılık= usçuluk, çağdaş bilimsel düşüncenin en  köklü temellerini oluştu-
rur. Toplumsal kalkınma, aydınlanma ve çağdaş hayatın standartlarındaki iyileş-
me; bireyin yüceltilmesi, insan hakları ve eşitlik gibi kavramların gerçek değerini 
kazanması pozitivizmin (olguculuğun) yeterince anlaşılması ve toplumsal hayata 
uygulanmasıyla olanaklıdır.

  Deneyselcilik: Kaynaklarda, görgülcülük (ing. empiricism) veya deneycilik 
diye de geçer. Eski kaynaklarda, ampirik=empirik düşünce olarak ifade edilir.

Burada hemen hatırlamak gerekir ki, az sonra söz konusu edilecek olan nicel 
araştırmalardaki deney ile burada ifade edilen deneycilik ya da deneyselcilik, eş 
anlamlı değildir. Deneysel bilimler ifadesinden, öncelikle  fizik,  kimya, biyoloji gibi 
doğa bilimlerinin, olmazsa olmaz laboratuvar=deney odası deneyleri anlaşılır. Bu 
deneyler,  nesnel sonuçlar verirler; ayrıca da, doğrulanabilir hipotezleri=kuramları 
vardır.

Oysa burada sözü edilen deneycilik=görgülcülük=empirizm; pozitivizmin = 
akılcılığın karşıtı olarak düşünülen; bilginin ve gerçeğin kaynağının akılcılık= usçuluk 
olduğu yaklaşımını reddeden; bilimsel bilgiye ulaşma yolunun; bireyin yaşantıları, 
çevresi, büyükleri ve bilge kimseleri gözlemeleri, yani  tecrübe edinmeleri yöntemi 
olduğunu ileri süren yaklaşımdır.
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Hiç kuşku yok ki yetişmekte olan çocuklar ve gençler; büyüklerinden, anne-
babalarından, çevrenin bilge bireylerinden… bir çok deneyim=tecrübe kazanırlar. 
Ancak, bilginin ve gerçeğin kaynağının, sadece deneyselcilik=görgülcülük olama-
yacağı; akılcılığın=usçuluğun ve nitel-nicel araştırmaların, bir bütün olarak eğitim 
ve öğretimin, bunda göz ardı edilemez büyük rolü olduğu, ayrıca hatırlanmalıdır.

 Akılcılık= usçuluk öğretilerinin en  köklü zayıfl ığı ya da eksikliği, bilimsel bil-
giye ulaşmada,  nesnel anlamda deneyi gerekli bulmayışıdır. Yani doğru bilgiye ve ger-
çeğe, akıl=us yoluyla ulaşılabileceğini ileri sürmeleridir. Sadece deneyselcilik=tecrübe 
edinme yoluyla da  öğrenme ve gerçek bilgiye ulaşma olanağı yoktur. O zaman, bu 
konuda başka yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır ki, bunların, nicel ve nitel araş-
tırma yaklaşımları; ek olarak daha başka yaklaşımlar olduklarına, aşağıda değinil-
miştir.

Sosyal Bilimlerde Başlıca Araştırma Yöntemleri

Daha önce de değinildiği üzere  bilgi (ing. information, knowledge) teriminin 
tanımlarından biri de; inceleme, araştırma,  öğrenme ve gözlemler yoluyla sağlanan 
düşünce ürünleridir biçiminde yapılan tanımıdır.8 Kuşkusuz,  öğrenme süreci sonu-
cu oluşan bilgilerin aralarında bağ kurulması; akıl yürütme=usa vurma; çıkarım-
larda bulunma=hüküm verme ya da yargılara ulaşma ve düşünebilme amacıyla 
kullanılan veriler bütünüdür biçiminde yapılan tanım, terimin diğer bir ayrıntılı 
tanımıdır.

Ancak hemen hatırlamak (=anımsamak) gerekir ki, bilgilerin, verilerin, düşün-
celerin ve diğer gerekli araştırma malzemesinin derlenme yöntemleri= araştırma 
yöntemleri, bunların değerlendirilmesi ve onlardan bazı çıkarımlarda bulunulma-
sından daha önemlidir denilebilir.

Veri derleme yöntemleri, bilimlerin farklı anabilim dalı  bilim alanlarına göre, 
değişiklikler göstermektedir. Bu farklılıklar, aynı  bilim kümesinin,  bilim alanları 
arasında bile çarpıcı bir biçimde dikkati çekmektedir. Örneğin  tarih ve sosyoloji, 
Beşerî bilimlerin (sosyal= sözel bilimler)  bilim dalları oldukları halde, uyguladık-
ları  araştırma yöntemleri, temelde çok farklıdır. Doğa bilimleri için de aynı görüş 
geçerlidir. Nitekim  fizik,  kimya, biyoloji; her üçü de deneysel bilimler olmakla bir-
8 Bilgi teriminin diğer tanımları için bakınız:

Cevizci, A., 2011, Felsefe Sözlüğü. Say Yayınları, İstanbul, S. 74-75.

TÜBA., 2011, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü: Sosyal Bilimler. Türkiye Bilimler Akademi-
si Yayını, Ankara, S. 159-160.

Öncül, R., 2000, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü.  MEB Yayınları: 3410, Bilim ve Kültür 
Eserleri Dizisi: 1220, İstanbul, S. 163-164.
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