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ANTROPOLOJİ 

En geniş anlamda insan bilimi olarak bilinen Antropoloji, son yüzyılda kendine has 

yöntemleri ve bakış açısıyla çok hızlı büyüyen, en genç bilim dallarından biridir.  

Antropoloji biliminin en önemli amacı kültürün ana unsuru olan insanın, içinde 

yaşadığı toplumların geçmişten günümüze kadar ki sürecinde gerek biyolojik 

çeşitliliğini, gerekse kültürel çeşitliliğini diğer bilim dallarıyla birlikte ele alarak 

anlamaya çalışmaktır. 



Antropoloji her ne kadar sosyal bilim dalları içinde yer alsa da,  Doğal 

Temel Bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Sosyal Temel 

Bilimlerin  (Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji)  her ikisiyle de yakından 

ilgili olan tek bilim dalıdır. Bu yönü, Sosyal Antropoloji (Kültürel 

Antropoloji ve/ya Etnoloji) ve Fiziki Antropoloji (Biyolojik Antropoloji) 

Anabilim Dallarından oluştuğunu anlatmaktadır.  
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PALEOANTROPOLOJİ 

İnsan, geçmişini merak eden tek canlı olarak diğer canlılardan ayrılmaktadır. 

İnsanın atalarını tanımak istemesi, fosil buluntuları ve kazılardan çıkan 

iskeletlerin değerlendirilmesi, tarihlemesi, demografik yapının belirlenmesi, 

sağlık sorunlarının olup olmadığının ortaya çıkartılması, diğer topluluklarla 

akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi, insanın yaptığı, yarattığı kültür öğelerini 

yorumlayarak o günün yaşam ortamı ve şartlarına açıklık getirmeye 

çalışmasıyla ilgili bilim dalıdır. Jeoloji, paleontoloji, arkeoloji, prehistorya, 

osteoloji, odontoloji, anatomi, kimya vb. birçok bilim dalıyla yakın ilişki 

içindedir. 









FİZİKİ ANTROPOLOJİ 

Fizik Antropoloji, insanın canlılar dünyasındaki yerini, tür içi varyasyonlarını 

(biyolojik çeşitliliğini), biyolojik yapısını, büyüme ve gelişmesini, genetik 

özelliklerini ve çevresel değişikliklere uyumunu konu alır, insanın fiziksel 

özelliklerini metrik ve morfolojik yöntemlerle araştırır. Toplumların genetik yapısını 

esas alarak yaşayan insan gruplarının çeşitliliğinin nedenlerini bulmaya çalışır.  



İnsan biyolojisi-çevre-kültür üçgeninde yer alan sorunlara çözüm arayan 

bilimlere Fizik Antropoloji’nin önemli bir katkısı vardır. Örneğin insanın daha 

iyi koşullarda yaşamasını sağlamaya çalışan ergonomi, sağlık, eğitim, spor 

ve mühendislik alanlarında insanın fiziksel yapısı ve morfolojisine ilişkin 

bilgiler vererek, yaşam kalitesinin artmasında  rol oynar.   

 Fizik Antropolojinin alt bilim dalları arasında insanın biyolojik 

çeşitliliği, insan biyolojisi, insan genetiği, kriminoloji, somatoloji, insanda 

büyüme ve gelişme ve demografi sıralanabilir. 







SOSYAL ANTROPOLOJİ 

Sosyal Antropoloji, geçmişte ve günümüzde yaşayan, birbirlerinden oldukça farklı 

toplumlar ve toplumların kültürlerini inceler. Özellikle toplumların yaşam 

biçimleriyle ilgilenir. Toplumların birbirleri ile olan ilişkilerini irdeler. 

 

 

 

 

 

 

 Bir toplumun tüm parçaları olan davranışlar, fikirler, prensipler değerler, 

dinsel törenler, organizasyon yöntemleri, teknolojileri gibi her çeşit ilişkiler sosyal 

antropolojinin konusu içindedir. 







 Antropologların kamuda ve özel sektörde çalışma imkanı 

bulunmaktadır. Antropologlar; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki 

kurum ve kuruluşlarda (HAGEM, müzeler vb.) görev yapmaktadır. 

Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, TRT gibi 

kuruluşların ilgili birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev 

yapabilmektedir. Son yıllarda Merkezi İstihbarat Teşkilatında (MİT) 

artan oranlarda antropolog istihdam edilmektedir. 


