


Suje ( bilen )   ile obje ( bilinen ) arasındaki ilişkiden doğan her türlü ürüne bilgi denir. 

İnsan çok yönlü bir varlıktır. Bu durum insanın birbirinden farklı soyut ve somut varlıklarla 
ilişki kurmasını sağlar. Dolayısıyla insan için tek bir bilgi türünden değil birçok bilgi 
türünden söz etmek gerekir. 

Bunu şöyle açıklamak mümkündür: İnsan, varlığı üzerinde düşünmek ve yaşamının amacını 
anlayabilmek için felsefe bilgisine; yaşadığı dünyayı ve toplumu anlayabilmek için bilimsel 
bilgiye; doğada var olan nesneleri araç gerece dönüştürebilmek için teknik bilgiye; 
kendisindeki güzellik ve beğeni duygusunu geliştirebilmek için sanat bilgisine ve arınmak 
için dini bilgiye gereksinim duymuştur. Bunların her biri farklı bilgi türleridir. 

Biyoloji bilimi en genel tanımıyla canlıları kendisine konu olarak 
seçmiştir. O halde üzerinde daha ayrıntılı durmamız gereken bilgi türü 
bilimsel bilgidir. 



Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel gözlemlere ve gerçekliğe 
dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi birikimine bilim denir. Tanımından da 
anlaşılacağı üzere bilimsel bilgi zaman içerisinde birikerek ve gelişerek ilerler.

Bilimin temelinde yer alan felsefe, bütün bilim dallarının anasıdır. Kelime anlamı olarak ise 
felsefe, bilgi sevgisi olarak tanımlanabilir.  Buna paralel olarak ilk filozoflar aynı zamanda 
dönemin bilim adamı idiler.  

Bilimsel bilginin genel özellikleri şöyle sıralanabilir.

❖ Bilimsel bilgi olgusaldır, yani somut olanı konu alır.
❖ Bilimsel bilgi nesneldir.
❖ Bilim olanı olduğu gibi açıklar. 
❖ Bilimsel bilgi eleştiriye ve şüpheye açıktır.
❖ Bilimsel bilgi dinamiktir.
❖ Bilimsel bilgi seçicidir.
❖ Bilimsel bilgiye kollektif bir çalışma sonucu ulaşılır.
❖ Bilimsel bilgi uygulanabilirdir.
❖ Bilimsel bilgi deterministtir.



Bilimsel bilgiye belli süreçler sonucunda ve belli bir yöntem izlenmek suretiyle 
ulaşılır. Bilimsel yöntem olarak tanımlayabileceğimiz bu süreci şu şekilde özetlemek 
mümkündür.

✓ Problemin ortaya konulması
✓ Gözlem yapılması 
✓ Verilerin toplanması
✓ Hipotezin kurulması
✓ Hipoteze dayalı tahminlerin yapılması
✓ Kontrollü deneyler düzenlenerek hipotezin sınanması



Sadece duyu organları yardımıyla yapılan gözlemler nitel gözlem olarak adlandırılır ve kişiden 
kişiye değişkenlik gösterebilir. 

Bilimsel bilgiye ulaşmada daha değerli kabul edilen gözlem türü duyu organlarının yanında 
ölçü aletlerinin de kullanıldığı nicel gözlemlerdir. Nicel gözlemler nesneldir ve kişiden kişiye 
değişkenlik göstermez. 

Nicel ve nitel gözlemler birbirinin zıttı olan kavramlar değildir. Bilim adamı sonuca ulaşmak 
için her iki gözlem yöntemini de kullanır.

Gözlem yapmak problemin fark edilmesini, belirlenmesini sağlayabilir. 
Ancak problem ortaya konulduktan sonra da veri toplamak amacıyla gözlemlere
devam edilir.



İncelenen konuya açıklık getirmek amacıyla gözlemler neticesinde elde edilmiş her türlü 
ölçüm, bilgi ve belgeye veri denir.

Verilerin toplanmasından sonra yapılması gereken iş, probleme ait geçici çözüm yolu 
olarak ifade edebileceğimiz hipotezi oluşturmaktır. Varsayım olarak ta 
tanımlayabileceğimiz hipotezler, bilimde olaylar arasında bağlantı kurmak veya olayları 
bir nedene bağlamak amacıyla kurulan sınanabilen önermelerdir.

İyi bir hipotezde bulunması gereke özellikler şu şekilde sıralanabilir.

➢ Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
➢ Toplanan tüm verilere uygun olmalıdır.
➢ Esnek olmalı, gerektiğinde üzerinde kısmi değişiklikler yapılabilmelidir.
➢ Yeni tahminlere açık olmalıdır.



Hipotezin ya da hipotezlerin kurulmasından sonra yapılması gereken iş hipoteze 
dayalı tahmin cümlelerinin oluşturulmasıdır. 

Tahmin cümleleri hipotezlerin kontrollü deneylerle sınanabilmesine olanak sağlar. 

Tahmin cümleleri genel olarak ‘’ Eğer …………………………….. ise …………………… 
olmalıdır.’’ şeklinde kurulur.

Tahmin cümleleri oluşturulduğunda artık kontrollü deneyler düzenleyerek 
hipotezimizin doğruluğunu ya da yanlışlığını kontrol edebiliriz demektir. 

Hipoteze dayalı tahminler tümevarım veya 
tümdengelim yöntemleri ile yapılabilir.



Kontrollü deneyler bize araştırmamıza konu olan olay üzerine etki eden çok sayıdaki 
değişkenden herhangi birinin ilgili olay üzerine etkisini net bir şekilde ortaya koyma 
olanağı sağlar.

Örneğin bitkilerin gelişmesi için fazla sayıda elemana ihtiyaç vardır ve bu elemanların 
her birinin miktarındaki değişim bitki gelişimini olumlu ya da olumsuz etkiler. 

Kontrollü deneylerde deney ve kontrol grubu olmak üzere iki farklı 
grup oluşturulur. Bitki gelişimi örneğinden yola çıkarsak deney ve 
kontrol grubunda yer alacak bitkilerin genetik yapılarının bile özdeş 
olması gerekir. Yani kontrollü deney düzenlemek oldukça zor bir 
iştir.



Deney ve kontrol gruplarında ilgili olaya etkisi incelenen faktör dışında kalan 
etmenlerin miktarı eşit tutulmaktadır. Bu sayede deney ve kontrol grupları arasında 
deney sonucunda gözlemlenen farkın sebebi net biçimde ortaya konulabilir. 



Kontrollü deneylerde etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken, bağımsız 
değişkenin aldığı değere göre deney sonucunda etkilenen özellik ise bağımlı değişken 
olarak adlandırılır.

Örneğin bitki gelişimine ışığın dalga boyunu incelediğimiz deneyde ışığın dalga boyu 
bağımsız değişken, buna bağlı olarak etkilenecek olan bitki gelişimi ise bağımlı değişken 
olarak karşımıza çıkar.

Kontrollü deneylerin sonucu hipotezi destekleyebilir ya da çürütür. Eğer deney 
sonuçları hipotezi desteklemiyor ise hipotez terk edilir.


