
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
B�l�msel yöntem�n basamakları nelerd�r? H�potez ned�r? İy� b�r h�potez�n özell�kler� nelerd�r?
Kontrollü deney ned�r? B�l�msel yöntem�n aşamalarını  maddeler hal�nde sıralayarak b�l�msel
yöntem hakkında b�rçok sorunun yanıtı aşağıdak� yazımızda yer almaktadır. 
B�l�msel yöntem, yen� b�r b�lg�y� bulab�lmek �ç�n �zlenen yöntem olarak tanımlab�l�r. B�l�m �nsanları

b�l�msel yöntem �le b�r d�z� s�stemat�k b�lg�ye ulaşmak ve bu b�lg� b�r�k�m� �le b�l�m�n karanlık

dünyasını doğru ve güven�l�r b�r bet�mleme �le gerçekleşt�rmey� amaç ed�n�rler. 

B�l�msel yöntem�n temel� deney ve gözlemlere dayalı b�l�msel sorular sorarak yanıtlarını aramaktır.

Bu b�l�msel sorunun yanıtı daha öncek� araştırma, gözlem ve deneylerle sınanab�lecek b�l�msel

yanıtlar olmalıdır.

Maddeler hal�nde B�l�msel Yöntem�n Aşamaları
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1. Problem�n bel�rlenmes�,

2. Problem �le �lg�l� gözlem yapma ve ver�ler toplama,

3. H�potezler kurma,

4. Deneyler tasarlayıp, h�poteze dayalı tahm�nlerde bulunma,

5. Kontrollü deneyler yapma,

6. Ver�lerden sonuç çıkartma,

7. Teor� ve Yasa

B�l�msel Yöntem Basamakları

Problem�n Bel�rlenmes�

B�l�msel b�r yöntem�n bel�rleneb�lmes� �ç�n b�l�m �nsanları deneyler ve gözlemler yaparlar ve daha

önceden yapılmış araştırmaların ver�ler�n� kullanırlar. Bu aşama b�l�m �nsanlarının daha sonrak�

aşamalarda kuracağı h�potez yan� geç�c� çözüm �ç�n büyük önem arz etmekted�r.

Gözlem Yapmak

B�l�msel yöntem�n bu aşaması 2 ana grupta toplanmaktadır.

Problem�n bel�rlenmes�nden sonra elde ed�len ver�ler�n anal�z�

sonucu n�tel veya n�cel gözlem yapılır.

 

a. N�tel gözlem: Bu gözlem türü beş duyu organımızla yapab�ld�ğ�m�z gözlem türüdür. N�tel gözlem

sonucu elde ed�len ver�ler� k�ş�sel olab�l�r. Yan� gözlem sonucu elde ed�len ver�ler k�ş�ye göre değ�ş�r

ve yanılma payı oldukça yüksekt�r. Bunun �ç�n b�l�m �nsanları genell�kle bu yöntem pek terc�h

etmezler. 

Örneğ�n, bugün hava çok sıcaktır. Mehmet kısa boyludur.

b. N�cel gözlem: Bu gözlem türü beş duyu organı �le b�rl�kte b�l�msel laboratuvar ölçü aletler�n�n

kullanılması �le yapılır. N�cel gözlem n�tel gözlem g�b� k�ş�ye göre değ�şkenl�k göstermez. B�l�m

�nsanlarının en çok terc�h ett�ğ� gözlem türüdür. 

Örneğ�n, Bugün hava sıcaklığı 25 dereced�r. Mehmet’�n boyu 1.78 cm’d�r.



Ver�ler�n Toplanması
B�l�msel yöntem�n en temel �lkeler�nden b�r�, b�l�m �nsanlarının gün yüzüne çıkardıkları

problemler�n geç�c� çözümü yan� h�potezler�n� somut del�llerle desleklemeler�d�r. B�yologlar yan�

b�l�m �nsanları bu �ş �ç�n genell�kle deney ve gözlemlere baş vururlar.

H�potez Kurma
Lat�nce “önermek” anlamını taşıyan “h�pot�thena�” kel�mes�nden köken almış geç�c� çözümlere

yada varsayımlara h�potez den�lmekted�r. B�l�msel yöntem�n aşamları doğrultusun elde ed�len

ver�ler�n deney ve gözlemlerle test ed�leb�lmes� �ç�n h�potez büyük önem teşk�l etmekted�r. B�r

h�potez mantıksal, rasyonel, sınab�l�r, l�taretüre uyumlu açık ve net olmalıdır.
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İy� b�r h�potez�n özell�kler�

a. Elde ed�lm�ş ver� ve anal�zler� açıklayarak desteklemel�d�r. 

b. Yen� gerçekler�n gün yüzüne çıkmasına olanak sağlamalıdır. 

c. Varolan problemlere çözüm önermel�d�r. 

d. Kontrollü deney ve gözlemlere açık olmalıdır. 

e. Daha sonra yapılacak yen� deney ve gözlemlerle sınanab�l�r olmalıdır. 

f. Gerekt�ğ�n H�potez� değ�şt�r�le b�lmel�d�r.

Tahm�nde Bulunma
B�l�msel yöntem�n bu aşaması problem�n bel�rlenmes� ve ortaya atılan h�potezden mantıklı

sonuçlar çıkarılmasıdır. Ver�ler doğrultusunda elde ed�len h�potez hakkında tahm�nlerde

bulunurken ‘eğer…�se…dır’ şekl�nde b�r sonuç elde ed�l�r. 

Örneğ�n, ‘x bakter�s� y hastalığına neden olmaktadır’ şekl�nde b�r h�potez�m�z olsun. Bu h�potez

doğrutusunda tahm�n�m�z ‘EĞER bu h�potez doğru İSE y hastalığına yakalanan k�ş�lerde x bakter�s�

VARDIR’ d�yeb�l�r�z.

Kontrollü Deney
B�l�msel deney ve gözlemlerde faktörlerden b�r tanes�n� değ�şt�rerek yapılan deneylerd�r. B�l�msel

yöntem�n en öneml� aşamalarından b�r�d�r. Kontrollü deney� deney grubu ve kontrol grubu olarak

�k� başlık olarak n�telend�reb�l�r�z. Kontrol grubu, deney grubunda yapılan uygulamaların

karşılaştırılmasını sağlar. 
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Kontrollü deneylerde ortam şartlarından yalnızda b�r tanes� değ�şt�r�l�r. Değ�şt�ğ�nde deney�n

sonucunu etk� edem değ�şkene, bağımsız değ�şken den�lmekted�r. Bağımsız değ�şkene bağlı olarak

değ�şen değ�şkene �se bağımlı değ�şken den�lmekted�r.

Bu Konuyu b�r örnek �le açıklamak gerek�rse… 

El�m�zde 2 adet 10 l�trel�k su kabı ve 1 kg tuz olduğunu düşünel�m. B�r�nc� su kabındak� 10 l�tre suya

h�ç dokunmayalım �k�nc� kaptak� 10 l�tre suyun �çer�s�ne 1 kg tuz dökel�m ve suyun �çer�s�ndek�

değ�ş�mler� �nceleyel�m. Yapılan bu deneyde değ�şken faktör tuzdur ve değ�şken tuz faktörü

sayes�nde kontrollü deney yapılmıştır. 

Yapılan kontrollü deney sonucunda ortaya çıkan ver�ler h�potez� desteklem�yorsa h�potez

değ�şt�r�l�r.Yapılan kontrollü deney sonucunda ver�ler h�potez� destekl�yorsa b�l�msel yöntem�n b�r

sonrak� aşamasına geç�r�l�r. 

Ver�ler�n Anal�z� ve Sonuç Elde Etme
B�l�msel yöntem aşamaları esnasında ortaya çıkan ver�ler�n

yorumlanmasına çıkarım den�lmekted�r. B�l�msel yöntem�n bu

aşamasında elde ed�len ver�ler�n h�potez� destekley�p

desteklenmed�ğ�ne bakılır. Eğer elde ed�len ver�ler h�potez�

desteklem�yorsa h�potez değ�şt�r�l�r. Elde ed�len ver�ler�n

yeterl�l�ğ�ne da�r şüphe varsa yen� deney ve gözlemlerle

h�potez desteklenmel�d�r. Eğer elde ed�len ver�ler açık ve net

b�r şek�lde h�potez� destekl�yor �se bu ver�ler b�l�m dünyasına

açıklanır.

Raporlama
B�l�msel yöntem�n tüm aşamaları gerçekleşt�kten sonra elde ed�len ver�ler�n gerçekl�ğ� kontrollü

deney ve gözlemlerle sağlandıktan sonra b�l�m �nsanları bu ver�ler� b�l�msel derg� ve konferanslarla

b�l�m dünyasına sunar. Elde ed�len ver�ler�n başka b�l�m �nsanları �le paylaşılması elde ed�len ver�ler

üzer�nde yen�den araştırma yapılması ve doğruluğunun tekrar �spatlanması açısından oldukça

öneml�d�r.

 

Yen� b�yoloj� s�tes� �le tüm merak ed�len B�yoloj� konulara ulaşab�l�rs�n�z… B�ze Yorum Yazmayı
Unutmayın…
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Yen�b�yoloj�.com s�tes� �le tüm b�yoloj� konularına ve b�yoloj� hakkında her türlü b�lg�ye
ulaşab�l�rs�n�z...
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