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Giriş 

 

Her sosyal bilim dalının bir metodolojisi vardır. 

Formel bilim öğretiminde bu metodoloji öğretimi, 

önemli bir sosyal işlev görür. Metodolojinin 

sosyal işlevinin daha rahat anlaşılabilmesi için 

formel bilimsel öğretim süreç ve 

mekanizmalarında metodoloji öğretiminin nasıl 

yapıldığından yola çıkmak, uygun bir hareket 

noktası sağlayabilir. Bu varsayımdan yola çıkan 

bu yazı, önce bir kurum olarak Üniversitelerin 

sosyal işlevi, ardından bu işleve uygun biçimde 

yürütülen metodoloji öğretimi arasındaki ilginç 

ilişkiyi ele almaktadır. 

 

Metodoloji Dersi Ne iş Görür? 

 

Bugün dünyadaki neredeyse bütün ülkelerde, 

üniversitelerin sosyal bilimlere ilişkin lisans 

programlarının çoğunda birer metodoloji dersi 

vardır. Bu dersin öğretim programı içindeki 

ağırlık ve içeriği, ülkeden ülkeye, üniversiteden 

üniversiteye, hatta hocadan hocaya değişiklik 

göstermektedir. Ayrıntılarda ortaya çıkan 

farklılıklar göz ardı edilecek olursa hu 

değişikliğin iki kategoride ele alınması 

mümkündür: 

 

Birincisi, metodoloji dersinde, daha çok 

bilimsel araştırma yöntemleri anlatılır. Bilimsel 

bilginin aşamaları, veri toplam ve değerlendirme 

yöntemleri, kaynak kullanma ve gösterme 

usulleri ele alınır ve incelenir. Ders sürecince 

öğrenciye eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı 

kazandıracak tartışmalara pek yer verilmez. 

Çünkü burada amaç, öğrencinin daha iyi bir bilim 

adamı olabilmesi için yerleşik bilim normlarını 
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içselleştirmesini sağlamaktır. Bu nedenle farklı 

yorum ve düşünce tarzları ile kafasının 

karıştırılmaması gerektiği düşünülmektedir. 

 

İkincisi, araştırma yöntemleri veya metodoloji adı 

altında çağdaş bilim felsefesinin sınırları 

çerçevesinde ve sunduğu imkanlar kullanılarak 

bilimsel yöntem konusundaki tartışmalar 

öğrencilere aktarılır. Buradaki amaç ise bilimin 

niteliği üzerinde öğrencinin düşünmesine zemin 

hazırlamak ve mümkünse bunu 

gerçekleştirmektir. Bu ikinci yol, bilimi mutlak 

meşruluk kaynağı olarak görenler için çok güvenli 

bir öğretim stratejisi değildir. Çünkü bilimin 

niteliği üzerine düşünmeye başlayan öğrencilerin 

bir kısmı, bu arada bilimsel bilgilerin 

sorgulanabileceğini de öğrenerek bilime olan 

mutlak güvenlerini yitirme tehlikesiyle karşı 

karşıya kalacaklardır. Bu güvenin kısmen de olsa 

kaybolması, farklı arayışları gündeme getirecek, 

mevcut eğitim-öğretim materyallerine karşı 

kuşkucu, küçümser veya önemsenmez tavırların 

oluşmasına neden olacaktır. Bu sonucun, 

eğitim-öğretim kurumunun amaçları arasında yer 

alıp almadığı, mikro olmaktan çok makro bir 

sorudur ve uygarlıklar arası ilişkiler düzeyinde 

ele alınmalıdır. Bu nedenle metodoloji dersinin 

içeriğinin nasıl belirlendiği ve niçin o şekilde 

belirlendiği sorusunu, üniversite kurumunun 

gördüğü sosyal işlevlerle birlikte ele almak 

gerekmektedir. 

 

Eğitim Öğretim Kurumlarının Sosyal ve 

İktisadi İşlevleri 

 

İlkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim 

öğretimi kurumları, sadece bilginin üretilmesi ve 

yaygınlaştırılması açısından değil, sosyal kültürel, 

siyasal ve ekonomik açılardan da önemli ve hayati 

işlevler görmektedirler. Bu işlevleri üç başlık 

altında ele almak mümkündür: 

 

a) Yeni bilgilerin üretimini sağlamak. Bilgi, sosyal 

hayatın temelini oluşturur. Yeni bilgi üretimi, 

toplumsal refahın artırılmasının en temel 

şartlarından birisidir. Yeni bir mal ve hizmet 

üretimi için yeni bilgilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu bilgiler daha çok 

üniversite, firmaların Ar-Ge birimlerince ve 

araştırma kurumları tarafından üretilir. 



 

b) Mevcut bilgilerin düşük maliyetle 

yaygınlaştırılmasını sağlamak. Üniversiteler 

dalın önce veya aynı dönemlerde başkaları 

tarafından üretilmiş olan bilgilerin 

yaygınlaştırılmasını sağlarlar. Yukarıda da 

ifade edildiği gibi, toplumsal örgütlenmede, 

bilgi en temel unsurlardan birini 

oluşturmaktadır. Bilgi ile ilgili kurumlar da en 

genel anlamda iki grupta toplanabilir: Bilgi 

üreten kurumlar ve bilgi ileten kurumlar. 

Bugün özellikle ülkemizdeki üniversitelerin 

bilgi iletme işlevleri, bilgi üretme işlevlerinden 

önde gelmektedir. 

 

 

Bilgi üretimi ve bilgi iletimi ayırımı, toplumsal 

gelişmede bilginin rolünün konu edildiği her 

yerde büyük önem taşımaktadır. 

 

Zira bir toplum çok iyi bilgi üreten kurumlara 

sahip olabilir ancak bilgiyi edinme maliyeti çok 

yüksek ise o toplumun o bilgiyi gerektiği kadar ve 

verimli bir şekilde kullanması zorlaşacaktır. Bu 

yüzden bilginin liretimi kadar 

onun ihtiyaç duyan kişilere 

kolay ve ucuz, bir maliyetle 

aktarılmasını sağlayacak 

kurumsal düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesi de 

önemlidir. Bilgi, maddi ve 

manevi üretime en çok katkı 

sağlayan, yani iktisadi tabirle, 

dışsallığı en fazla olan faktör 

olduğu için edinme ve 

kullanma maliyetinin düşük 

olması, her tür üretimin 

artması sonucunu getirecektir. 

 

Bilginin iletilmesi ve yaygınlaştırılması, 

beraberimle belirli standartlar geliştirmeyi de 

getirmektedir. Eğitim-öğretim kurumlarını başarı 

ile tamamlayarak belirli diplomaları alan kişilerin 

formasyon itibariyle benzeşmesinden dolayı 

piyasada bu kişilerin değerlendirilmesinin işlem 

maliyeti önemli ölçüde düşmektedir. Bir sonraki 

bölümde bu konu üzerinde biraz durulacaktır. 

 

c) Toplumsal rol ve statü dağılımını düzenlemek. 

Çok önemli olmasına rağmen eğitim-öğretmin 

kurumlarının bu işlevi kolayca göz ardı 

edilebilmektedir. 

 

Eğitim öğretim kurumlan sadece kişilerin 

belirli formasyon kazanmasını sağlamakla kalmaz 

aynı zamanda, toplumsal işbölümü ve sosyal 

statü dağılımının düşük bir sosyal maliyetle 

gerçekleştirilmesini sağlarlar. Bütün toplumlarda. 

toplumsal hiyerarşinin oluşmasında "meşru'' 

kriterler gerekmektedir. İnsanların birbirinden 

farklı gelir ve statülere razı olmalarını sağlamak, 

toplumsal düzenin ve barışın sağlanabilmesinin 

en önemli ön gerekliliklerinden biridir. İşte 

modern toplum örgütlenmesinde üniversite 

kurumu, dağıttığı diplomalarla bu statü 

dağılımında herkesin razı olduğu bir ortak kriter 

sağlamaktadır Diplomasızların diplomalıların 

konumlarına yönelmemeleri, toplumsal rollerin 

tanımlanmasında ve dayatılmasında büyük kolaylık 

sağlamaktadır. Birçok üniversite mezununu, 

gördüğü yükseköğretimin, üniversite sonrası 

çalıştığı işe çok fazla katkıda bulunmadığını 

söylemesine rağmen, üniversiteye girmek için 

üniversitelerin önünde milyonların yığılması ve 

bu milyonların üniversitede öğretilenlere değil de 

sonuçta verilecek diplomaya 

ihtiyaç duyduklarını ifade 

etmeleri, diğer yandan 

akademik hayatı boyunca 

kendi standartlarında bile 

özgün sayılabilecek hiçbir eser 

vermeyen (veremeyen veya 

verdiğini iddia etmeyen) bu 

nedenle üniversitenin bilgi 

üretim işlevine katkıda 

bulunmayan veya verdiği 

derslerde öğrenciliğinde 

okuduğu bilgilere ek olarak 

çok fazla bir içerik taşımayan 

güncelleştirilmemiş ders 

kitaplarının dışında herhangi bir bilgi aktarmayan 

ak- taramayan veya bunu gerekli görmeyen bu 

nedenle de güncelleştirilmeyen mevcut bilgi 

birikiminin yaygınlaştırılmasını bile piyasaya 

yükleyip, kısaca birçok üniversite hocasının 

üniversitelerin ilk iki işlevi açısından bakıldığında 

herhangi bir kavda değer katkıları olmadığı halde 

ve üstelik içinde yaşadıkları toplumun 

sorunlarına karşı kayıtsız ve duyarsız olmalarına 

rağmen konumlarını, hem de pekiştirerek 

muhafaza edebiliyor olmaları başka türlü nasıl 

izah edilebilir. 

İnsanların birbirinden farklı gelir ve 

statülere razı olmalarını sağlamak, 

toplumsal düzenin ve barışın 

sağlanabilmesinin en önemli ön 

gerekliliklerinden biridir. İşte modern 

toplum örgütlenmesinde üniversite 

kurumu, dağıttığı diplomalarla bu statü 

dağılımında herkesin razı olduğu bir ortak 

kriter sağlamaktadır. Diplomasızların 

diplomalıların konumlarına 

yönelmemeleri, toplumsal rollerin 

tanımlanmasında ve dayatılmasında büyük 

kolaylık sağlamaktadır. 

 



 

Üniversite bu statü düzenleme işini yerine 

getirirken birçok araç kullanmaktadır. Bunların 

başında da sınavlar gelmekledir. Diplomalar, 

eğitim-öğretim süresince yapılan onlarca 

sınavdan sonra verilmektedir. Dolayısıyla bu 

sınavların işlevinin de göz önüne alınması 

gerekmektedir. 

 

Toplumsal işbölümünde insanlar, sadece 

istedikleri değil, anı zamanda toplumsal eleme 

mekanizmaları yoluyla layık görüldükleri işleri 

yapabilmektedirler. Layık görülebilmek için de 

toplumun üzerinde uzlaşma sağladığı ortak 

ölçütler çerçevesinde bir eleme-yerleştirme 

mekanizmasına ihtiyaç vardır. Bu eleme- 

yerleştirme mekanizmasının araçları arasında 

sınavlar çok büyük yer tutmaktadır. 

 

Sınavlar, insanlar arasındaki yeteneklerin 

sıralanmasını amaçlarlar. Ancak bütün sınav 

yapanlar bilirler ki, hiç bir sınav amaçladığını 

tümüyle ölçme özelliğine sahip değildir. Çünkü 

insanların olduğu her yerde sınav sürecini 

akamete uğratacak ve çoğu zaman da insan 

iradesinden bağımsız olan subjektif koşullar var 

olacaktır. Çünkü bizzat sınavın kendisi karşılıklı 

bir sosyal etkileşim sürecidir. Her şeyden önce, 

bireylerin, konum, beklenti ve hissiyatı sınav 

sürecinin sonucunu etkilemektedir. Yazılı 

sınavlarda meramını ve birikimini yazı ile 

aktaramayan kişiler tam olarak 

değerlendirilemezler Sözlü sınavlarda da durum 

bundan pek farklı değildir. İnsanı konu edinen 

her tur sınav için bir geçerlilik sorunundan 

bahsetmek mümkündür. 

 

Sınavlar sonunda insanlara birer sertifika 

verilir. Bu sertifikalar bir sonraki 

değerlendirmede ön şart olarak kabul edilir. 

Diyelim ki bir iş yeri, daktilo memuruna ihtiyaç 

duymaktadır. Bunun için mevzuatta en az lise 

mezunu olmak şartı vardır. Bu şart niçin konulur? 

Bunun nedeni, lise mezunu olmadığı halde, lise 

mezunlarından çok daha iyi düzeyde daktilo 

memurluğunun tüm gereklerini yerine 

getirebilecek bir kişinin olmama ihtimali değildir. 

Böyle hır işe müracaat edeceklerin sayısı sınırlıysa 

ve ilgili değerlendirme heyetinin, tüm adayları 

bütün özellikleri ile değerlendirme imkanları ve 

zamanları varsa, diploma veya sertifika ön 

şartının anlamını kaybettiği görülecektir. 

Dolayısıyla diploma veya sertifika gözle görülür 

bir biçimde değerlendirme sürecinin işlem 

maliyetinin düşürmektedir. Yüzlerce insan 

arasından seçim yapmak yerine, sınırlı sayıda 

insan arasından seçim yapmak, seçim sürecini 

kolaylaştırmakta, seçim yapmanın maliyetini 

düşürmekledir. Belki bu arada çok yetenekli bazı 

kişilerin diploma ön şartı nedeniyle 

değerlendirme sürecinin dışında kalmaları bir 

toplumsal kayıp olarak düşünülebilir. Ancak 

bunun verdiği kayıp, değerlendirme için gerekli 

işlem maliyetlerinin azalmasının sağlayacağı 

tasarrufla fazlasıyla telafi edilmektedir. Bu 

nedenle denebilir ki. diplomalar, insan ile 

değerlendirme ve sıralama sürecinin işlem maliyetini 

düşürmektedir. 

 

Aynı şeyi referans mektubu için de söylemek 

mümkündür. Bilindiği üzere, daha çok itibarlı 

firmalarda işe girmek veya yurt dışına lisansüstü 

(öğretime gitmek için müracaatta bulunanların 

karşılaştıkları bir işlem olan referans mektubu 

bireylerin nitelikleri konusunda güvenilir üçüncü 

bir şahısların verdiği bilgidir. Bu bilgi, söz konusu 

kişinin özelliklerinin belirlenmesi için 

harcanabilecek emek ve zamandan büyük 

tasarruf sağlamaktadır. Güvenilir bir referans, 

uzun boylu araştırmalara gerek kalmadan karar 

vermeyi kolaylaştırmakladır. Ancak hemen 

belirtmek gerekir ki, referans mektubunun 

gördüğü bu işlev daha çok özel sektör için 

geçerlidir. Kamu sektöründe bunun adı, 

arkasında ‘hamili kart yakınımdır, gereğini rica' 

notu düşülmüş torpil aracısı 'kartvizittir'. Bu 

yüzden referans dendiğinde, kamu sektörünün 

ahlakı ile ahlaklanmış toplumumuzda akla hemen 

torpil gelmektedir. Torpil de diploma ve referans 

mektubu gibi karar verme surecinin işlem 

maliyetini düşürmektedir. Zira torpil’de uzun 

uzun düşünme ve araştırma yapmaya gerek 

kalmadan kişilerin adaylar konusunda karar 

vermelerini kolaylaştırmaktadır. Aradaki fark 

nedir? Aradaki fark iktisadi değil, sosyaldir. 

Çünkü torpil toplumun üzerinde uzlaştığı 

hakkaniyet ölçülerine uymayan bir işlem maliyeti 

azaltıcı kurumdur. Aynı şey rüşvet için de 

söylenebilir. Rüşvet de çoğu yerde atıl kamu 

sektöründe hareket getiren bir kurumdur ve 

iktisadı işlevine baktığımızda işlemeyen 

mekanizmaları işler hale getiren yahut mevcut 



işleyişin işlem maliyetini oldukça düşüren bir 

kurumdur. Ancak bu kurum toplumun uzlaştığı 

ortak değerlere dayanmadığı için meşru 

görülmemektedir: meşru görülmemesine rağmen 

bütün toplumlarda varlığını sürdürmesinin 

nedeni de gördüğü iktisadi işlevdir. Herkesin 

yaptığı bilinebilir olsa, yani asimetrik bilgi sorunu 

veya bilgi maliyeti söz konusu olmamış olsaydı, 

serbestçe piyasa koşullarında kişilere 

hizmetlerinin üstünde bir gelir ödenmeyeceği ve 

toplumun kendisine yüklediği görevlerin dışına 

çıkan veya haksız yetki kullananların anında 

kendilerini hukukun önünde bulacakları için 

rüşvetin adı 'ücret' olurdu. 

 

Bilginin eşit dağılmadığı bir toplumda, 

diploma ve referans mektubu gibi kurumlar 

toplumun meşru kabul etliği insan değerlendirme 

sürecinin işlem maliyetini 

azaltırken, yine aynı süreçte 

işlem maliyetini düşüren 

torpil ve rüşvet bütün iktisadi 

faaliyetleri çevreleyen değer 

ve ilkelerin aşınmasıyla 

sonuçlanan gayri meşru bir 

piyasa oluşmasına zemin 

hazırlamaktadır. Bu gayri meşru piyasanın 

topluma yüklediği maliyet, orta ve uzun 

dönemde azaltılan işlem maliyetlerini onlarca 

katlayan boyutlara varmaktadır. İşte bir sosyal 

kurum olarak üniversite, giriş sınavları, ayrıntılı 

ders programları ve bu programların 

uygulanmasındaki objektif kuralları, sınavları ve 

tüm bunların sonucunda verdiği diplomalarla 

toplumsal pozisyonların dağılımının düşük 

maliyetle ve meşru bir çerçevede gerçekleşmesine 

zemin hazırlamakladır. Öğretilen bilgilerin hiç bir 

pratik değerinin olmaması, yani işe yarar bilginin 

tamamen piyasadan öğrenilmesi durumunda bile 

bu işlev önemini korumaktadır. Ancak diploma 

yoluyla sağlanan meşruiyet, diploma sahiplerinin 

nitelik itibariyle farklılaşıp farklılaşmadığı ile 

yakından ilgili olduğu için, pratikle bağını 

koparan öğretim kurulularının meşruiyet krizi 

içine düşecekleri gayet açıktır. Dolayısıyla 

üniversitelerin bilgi iletme ve yaygınlaştırma 

işlevleri ile toplumsal düzenin yeniden üretimde 

ve rol dağılımında meşruiyet sağlama işlevlerinin 

birlikte ele alınması ve değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Üniversitelerin İşlevleri ve Metodoloji Dersi  

 

Üniversitelerin, toplumsal düzenin yeniden 

üretimindeki bu işlevlerini iki başlık altında ele 

almak mümkündür. İlk olarak üniversite, bir 

yandan toplumun kullanabileceği bilgiyi görece 

düşük işlem maliyetiyle yaygınlaştırırken diğer 

yandan da kişilere diploma sağlamak suretiyle 

toplumsal işbölümünde gerekli elemenin hukuki 

bir zemine oturtulmasına katkıda 

bulunmaktadırlar. Bu işlev, hukuki ve iktisadi 

yönü ağır basan bir işlevdir. İkinci olarak 

üniversiteler toplumun etkin süreçlerinde iş 

görenlerine, özellikle de elit kesimine, meşru 

düşünme tarzı kazandırmaktadırlar. Buradaki 

meşruiyet, hukuki olmaktan ziyade sosyal, siyasal 

ve ideolojik bir meşruiyettir. Toplumdaki egemen 

düşünce tarzının içselleştirilmesiyle sağlanır. 

 

Üniversite öğretiminde 

metodoloji derslerinin 

konumu ve içeriğinin, 

kurumun bu işlevlerden 

İkincisi ile sıkı bir ilişki içinde 

olduğu söylenebilir. Eğer 

toplumsal düzenin istikrar ve 

kendine güven sorunu varsa, başta üniversite 

olmak üzere tüm öğretim kurumları, sadece 

mevcut bilginin ve bilimsel normların 

içselleştirilmesini sağlamayı amaçlayacaklardır. 

Çünkü sürekli sorgulayan, eleştiren ve 

alternatiflere yönelten bir yöntemle bilime ve 

bilimsel birikime yaklaşılması, ancak mevcut 

sosyal ve hukuksal sistemin kendinden emin 

olduğu durumlarda mümkündür ve kurumsal 

olarak bu pozitif bir işlev görür. 

 

Toplumsal düzeninin güven ve ’oturtma' 

sorunu olan ülkelerde, sorgulayıcı ve eleştirel 

yaklaşımlar yerine, boyun eğdirici ve tekdüze 

yaklaşımlar daha muteberdir. Bu yaklaşımın 

toplumsal yaşamda ve karar süreçlerinde etkin 

olacak elitlerin yetiştirildiği kurumlar olan 

üniversitelerdeki, metodoloji derslerinin 

programlardaki yer, ağırlık ve öngörülen 

içeriklerinde kendisini açıkça hissettirecektir. Bu 

nedenle Türk yüksek öğretim sisteminde 

metodoloji dersi ile araştırına yöntemleri dersi, 

neredeyse eşit iki ders gibi kabul edilmektedir 

Çağdaş bilim felsefesindeki tartışmalardan hiç 

haberdar olamadan, halta buna hiç ihtiyaç 

Toplumsal düzeninin güven ve 

’oturtma' sorunu olan ülkelerde, 

sorgulayıcı ve eleştirel yaklaşımlar 

yerine, boyun eğdirici ve tekdüze 

yaklaşımlar daha muteberdir. 

 



hissetmeden, bilimsel yöntem konusunda ders 

kitapları yazılmakladır. Bilimin ve bilimsel 

yöntem üzerine sorgulayıcı ve eleştirel hiçimde hiç 

düşünmemiş öğretim elemanları, öğrencilere, 

bilimsel bilginin temel özelliklerinden birinin 

eleştirel niteliği olduğunu ezberlettirmektedirler. 

Burada bilimsel bilgi üzerine diğerlerine göre 

daha fazla düşünmesi gereken metodoloji 

hocalarının katı düşünceli, kesin inançlı ve ileri 

sürdükleri her fikirde kendinden emin olmaları 

da ilginç bir paradoks oluşturmaktadır. Öğrenciye 

özgür düşünmesini ve olaylara eleştirel bakmasını 

öğütleyen hır hocanın, bilimsel yöntemin ne 

olduğu konusundaki görüşlerini birer doğma gibi 

sunması, eleştirel düşünce zeminini adete 

kurutmaktadır. Doğal olarak bilimsel bilginin 

oluşmasında çok önemli olan eleştirel bakış açısı, 

böyle bir sosyal siyasal bağlamda, düşünce ve 

bakış açısı zenginliği sağlayacak ortam oluşturma 

yerine, ideolojik konumunu güçlendirmeye 

amaçlayanların aynı şeyi farklı cümlelerle ifade 

etmelerine yarayan yeni bir işlev yüklenmektedir. 

Bu tulumun bireysel tavırlarla açıklanması çok 

anlamlı olmayabilir: Zira eleştirel olmak, sosyal, 

kültürel ve siyasal bağlam göz ardı edilerek 

sadece epistemolojik gerekçelerle açıklanamaz. 

 

Sonuç olarak, üniversitelerimizde metodoloji 

dersinin konum ve içeriğine ilişkin ortaya çıkan 

bu durum, öğretim elemanlarının kişisel eğilim ve 

özelliklerinden hareketle açıklanamaz. Bu sebeple 

de, kişisel çabalarla değiştirilmesi de oldukça zor 

görülmektedir. Bilim de diğer etkinlikler gibi 

bağlam içinde ele alınmalıdır. 
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