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Bugün dünya üniversitelerinin sosyal bilimlere 

ilişkin lisans programlarının çoğunda birer 

metodoloji dersi vardır. Ülkemizdeki lisans 

programlarının çoğunda yer alan bu dersin içeriği 

genellikle iki şekilde doldurulmaktadır. Birincisi, 

metodoloji dersinde, daha çok bilimsel araştırma 

yöntemleri anlatılır. Bilimsel bilginin aşamaları, veri 

toplama ve değerlendirme yöntemleri kaynak kul-

lanma ve gösterme usulleri ele alınır ve incelenir. 

Burada amaç, öğrencinin daha iyi bir bilim adamı 

olabilmesi için yerleşik bilim normlarını 

içselleştirmesini sağlamaktır. 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 yöntem değildir. Çünkü bilimin niteliği üzerine 

düşünmeye başlayan öğrencilerin bir kısmı, bilimsel 

bilgilerin sorgulanabileceğini de öğrenerek bilime 

olan mutlak güvenlerini yitirmektedirler. Bilime 

olan güvenin yitirilmesi, üniversite öğreniminde 

çok istenen bir sonuç değildir. 

 

Ancak standart bir lisans iktisat programında 

metodoloji konusunun ağırlığı oldukça sınırlıdır. 

Lisansüstü öğretimde de durum çok farklı değildir. 

Yüksek lisans ve doktora dersleri ve tezler 

incelendiğinde, lisans öğretimindekinden çok farklı 

olmayan bir manzara ile karşılaşılmaktadır. 

 

Bütün bunlara rağmen iktisat biliminin 

metodoloji ile ilişkisi sosyal bilimler için stratejik bir 

önem taşımaktadır. Çünkü kesin sonuçlar üretmeye 

imkân sağlayan ve bir ölçüde de totolojik nitelik 

taşıyan fayda-maliyet analiz mantığı, evrensel dil 

olan matematiği yoğun biçimde kullanması ve 

estetik geometrik şekilleriyle iktisat, sosyal 

bilimlerin fizikalist bilim modeline en uygun sosyal 

bilim dalıdır. Eğer bilimlerin bir sıralaması 

yapılacak olursa doğa bilimlerinde fizik, sosyal 

bilimlerde de iktisat bilimsellik standartlarını temsil 

bakımından örnek bilim dalları konumundadırlar. 

Tabii ki böyle bir benzetme, tek bir bilim olduğu 

varsayımı altında anlamlıdır. Çünkü iktisata sosyal 

bilimlerin kraliçesi unvanı, fizik bilimlerine benzer 

nitelikler taşımasından ötürü layık görülmektedir.  
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Eğer doğa bilimlerinin bilimsellik standartları ile 

sosyal bilimlerinkiler arasında temelde bir farklılık 

olduğu, bu iki bilim arasında sadece derece farklılığı 

değil, mahiyet farklılığı olduğu varsayımından yola 

çıkılacak olursa, iktisat biliminin bu kraliçelik tacını 

hemen kaybedebileceğini de belirtmek gerekmekte-

dir. 

 

Metodoloji ilginç bir entellektüel çalışma 

alanıdır. Yöntem-bilimcilerin kendi uğraşlarını çok 

ciddiye almaları ve metodolojiye önemli bir işlev 

yüklemelerine karşın bilim adamları yöntembilim 

çalışmalarına karşı küçümser bir tavır 

sergilemektedirler. Bu tavrın gereklerinin 

anlaşılabilmesi genel olarak metodolojinin 

konumunun ve yöntem/metot ile yöntembilim / 

metodoloji kavramlarının farklılıklarının 

belirginleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  

 

Çünkü zaman zaman yöntem/metot kelimesi 

yöntembilim/metodoloji kelimesiyle birbirine 

karıştırılmaktadır. Yaygın kullanılan biçimiyle 

yöntem, bir amacın gerçekleştirilmesi, bir hedefe 

ulaşılabilmesi için izlenen yol, stratejiler bütünü; 

araştırma, çalışma ve bir sonuç elde etmek için 

kullanılan akıl yürütme biçimi; herhangi bir şeyi 

yapmanın yolu; düşünce ve eylem de düzenlilik ve 

derli topluluk; düzgün ve düzenli işlem anlamına 

gelmektedir. (Demir ve Acar, 1992 387: Yıldırım, 

1979: 264) 

 

Yöntemin bu sözlük tanımından hareketle 

tekrar edilebilir veya anlaşılabilir her düzenli ve 

mantıklı eylem, iş yahut etkinliğin bir yöntemi 

izlemesinin kaçınılmaz olduğu söylenebilir. Bu 

açıdan yöntem denilen şey, konu olduğu etkinliğin 

oluşum sürecinde, onunla eşzamanlı olarak var 

olmaktadır. Bu nedenle konuşma, düşünme, 

davranma ve üretmenin hep belirli yöntemlere göre 

ve yöntemler izlenerek yapıldığı tartışılmayacak 

kadar açıktır. Bu bağlamda denebilir ki, hiçbir kural 

tanımadığını söyleyen anarşist de ancak bir kuralı 

izleyerek anarşist olmaktadır. Fakat herhangi bir 

etkinliğin bir yöntem dahilinde yapılması, 

kullanılan yöntemlerin bilinçli olarak izlendiği 

anlamına gelmemektedir. Bu yüzden, bir sonucun 

elde edilmesinde hangi yöntemin veya yöntemlerin 

izlenmiş olduğu, o sonuca ulaşan farklı kişiler 

arasında bile zaman zaman çetin tartışmalara neden 

olabilmektedir. Yöntembilim/metodoloji kavramı ile 

yöntem/metot kavramının farklılığı da bu noktada 

ortaya çıkmaktadır. Yöntembilim, kelime olarak 

yöntemin bilimi anlamına gelmektedir (Science of 



method). Bu kelime anlamından hareketle 

yöntembilimin, genel olarak belirli amaçlara ulaşa-

bilmek için, ilgili alanda hangi yöntemlerin 

izlendiğini ortaya koyması, dolayısıyla da benzer 

sonuçların elde edilebilmesi için hangi yöntemlerin 

izlenmesi gerektiği konusunda önerilerde 

bulunması beklenebilir. Metodolojinin kelime 

anlamının ima ettiği bu durum daha sonra 

ayrıntısına girilecek olan metodolojinin iki temel 

işlevinin ipuçlarını vermektedir. 

 

Sosyal bilim literatüründe metodoloji kavramı 

biri dar, diğeri de geniş olmak üzere iki anlamda 

kullanılmaktadır. Dar anlamda metodoloji kavramı 

ile, belirli amaçlara ulaşmak için hangi yöntemlerin 

ve nasıl kullanılması gerektiği konusundaki 

sistematik bilgilerin incelenmesi kastedilmektedir. 

Geniş anlamda metodoloji kavramı ise çok daha 

kapsamlı içerimler taşımaktadır. Buna göre bir bilim 

dalı olarak metodoloji, tüm bunların ötesinde, 

kavramların biçimlendirilmesi, modellerin 

kurulması, hipotezlerin formüle edilmesi ve 

teorilerin sınanmasını belirli entellektüel işlem 

kurallarını yerine getiren bilim adamlarının bu 

değişik tercihlerini destekleyen ve onların akla 

uygun hale getirilmesini sağlayan ilke, kural ve 

söylem biçimlerini de içeren ve geniş bir 

epistemolojik ve sosyolojik işlevler yüklenen bir bi-

lim dalıdır. Bu konumuyla metodoloji sadece bir 

yöntem bilgisi olmanın ötesinde, önemli ve stratejik 

sosyal işlevler yüklenen bir bilgi alanı haline gel-

mektedir. Bu yüzden aynı yöntemi kullanan araştır-

macıların oldukça farklı metodolojik görüşlere sahip 

olmalarına, aynı şekilde, aynı metodolojik yaklaşı-

ma sahip olmasına rağmen bazı araştırmacıların, 

yaptıkları araştırma veya çözümlemenin niteliğine 

ilişkin yargılarının farklılığı yüzünden, 

diğerlerinden çok değişik yöntemler 

kullanabilmelerine şaşmamak gerekir (Machlup, 

1978: 55; Kurmuş 1982: 53- 54; Redman. 1991:95-96). 

 

İktisat metodolojisinin, iktisat biliminden 

görece bağımsız bir disiplin olduğu söylenebilir. 

İktisatın inceleme konusu karşılıklı birbirine bağımlı 

olan üretim ve tüketim etkinliklerini ifade eden 

ekonomi (economy); iktisat metodolojisinin 

inceleme konusu ise ekonominin nasıl işlediğine 

ilişkin varsayım, açıklama ve modellerden oluşan 

iktisat bilimidir (économics). İktisatçıların temel 

amacı, iktisadi gerçekliğin işleyişini açıklamaya 

ilişkin doğru, tutarlı ve kabul edilebilir bilgi (teori, 

model, yaklaşım) üretmektir. İktisat 

yöntembilimcileri ise, iktisatçıların ürettiği bu bilgi 

ve teorileri konu edinmekte, iktisadi gerçekliği 

açıklamaya yahut işe yarar öndeyilerin yapılmasını 

sağlayacak teoriler üretmeye çalışan iktisatçıların, 

bu etkinliği yaparken nasıl bir yöntem izlediklerini 

veya izlemeleri gerektiğini ortaya koymaya 

çalışmaktadırlar (Demir 1995). 

 

Dolayısıyla burada iktisatın yöntem sorunları 

ile iktisat metodolojisinin yöntem sorunlarını 

birbirinden ayırmak gerekmektedir. Yani iktisat 

metodolojisini tartışmalarında, iktisatın yönteminin 

ne olduğu konusunda birbirinden oldukça farklı 

birçok yaklaşım ortaya çıkmaktadır. 

 

İktisadi çözümlenmenin en temel 

ayırımlarından birisi pozitif-normatif ayırımıdır. 

Pozitif iktisat olanın, normatif iktisat ise olması 

gerekenin bilgisidir. Bütün iktisat ders kitaplarında 

üzerine vurguda bulunulan bu ayrımın, iktisatın 

deneysel bilim olmasına yönelik çabaların bir 

sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Ancak bu 

ayrımda hep pozitif bilimin öne çıkarılmasının, 

mevcut sistemin alternatiflere kapatılarak ideolojik 

bir meşrulaştırma zemini hazırladığı veya iktisatın, 

toplumsal içerikten uzak tutulma çabasının bir 

sonucu olarak kısırlaştırıcı bir kategoriye 

dönüşmesine neden olduğu şeklinde eleştiriler yö-

neltilmektedir. Bu nedenle pozitif iktisat-normatif 

iktisat ayrımının yapılıp büyük önem 

atfedilmesinde, sadece epistemolojik değil, bazı 

sosyal gerekçelerin de önemli rol oynadığı 

savunulabilir. 

 

Pozitif normatif ayrımı, sadece iktisat biliminin 

tasnifi için değil, iktisat metodolojisindeki 

yaklaşımların tasnifi için de işlevsel bir ayrımdır. Bu 

bağlamda iktisat yöntembilimcilerinin iktisat 

bilimine yaklaşımlarını temelde iki grupta toplamak 

mümkündür: Yöntembilimci, ya iktisat bilimi 

alanında olup biteni sadece betimlemeye, ya da 

bunun yanı sıra, bilimsel etkinliğin yürütülebilmesi 

için bazı kurallar geliştirmeye, öneriler sunmaya 

çalışmaktadır. Bir konuda izlenegelen yöntemi açığa 

çıkarmaya, belirginleştirmeye çalışan birinci grup 

yaklaşımlar betimsel/pozitif iktisat metodolojisi, bir 

konuda izlenmesi gereken yegane yöntemi veya en 

iyi yöntemleri ortaya koymaya çalışan ikinci grup 

yaklaşımlar ise normatif/kural koyucu iktisat 

metodolojisi başlığı altında toplanabilir (Machlup, 

1978:55: Caldwell,1991:4; Rosenberg, 

1976:ix;Samuels, 1990; Holcombe, 1983:3). 

 

İktisat metodolojisi ile ilgili literatürün önemli 

bir bölümü, bilim felsefesi alanındaki teorik 

tartışmalar ile iktisat biliminin ilişkilendirilmeye 

çalışılmasından; özellikle 20. yüzyılın başlarından 

itibaren hız kazanan bilim felsefesi tartışmalarının 

temel kavram ve temalarının yahut farklı 

yaklaşımların iktisat özelinde ne anlama geldiğinin 

incelenmesinden oluşmaktadır. Bu bağlamda iktisat 

yöntembilimcileri, doğrulamacılık, yanlışlamacılık, 



 

 

 

öznelcilik, önselcilik, bilimsel devrim, 

yanılabilircilik, bilimsel araştırma programları, katı 

çekirdek, paradigma, araçsalcılık, tümevarım, 

tümdengelim gibi metodolojik kavramlar 

çerçevesinde iktisadi gerçekliğe ilişkin üretilen 

bilgilerin bilimsellik vasfı kazanabilmek için 

taşımaları gereken özellik ve iktisatçıların uyması 

gereken kuralların belirlenmesine çalışmaktadırlar. 

Normatif/ kural koyucu iktisat metodolojisinin 

temel özelliği, genelde bilimsel olmayan bilginin 

birbirinden ayırt edilmesi, özelde de iktisadın bir 

bilim olabilmesi için izlenmesi gereken kuralların 

belirlenmesini konu edinmesidir (Caldwell, 1985: 

189). Bu yüzden kural koyucu iktisat metodolojisi 

kapsamında yer alan metodolojik yaklaşımların 

temel ortak noktası, iktisadi gerçekliğe ilişkin 

bilgilerden, hangi yöntemler kullanılarak elde 

edilenlerin bilimsel kabul edilebileceği hangilerinin 

de bilim dışı olarak görülmesi gerektiğini 

belirlemeye çalışmaktadır. Başka bir deyişle 

normatif iktisat metodolojisi, bilim ile bilim 

olmayanın ayırt edilmesi sorunu çerçevesinde 

biçimlenmektedir. 

 

Normatif kural koyucu iktisat metodolojisi 

başlığı altında toplanan yaklaşımların ortak özelliği, 

iktisat biliminin bilimsellik vasfı kazanabilmesi veya 

bir bilginin iktisat biliminin alanına dahil 

edilebilmesi için taşıması gereken özellikleri, ya da 

söz konusu bilgilerin elde edilmesi süresince 

uyulması gereken metodolojik ilkeleri belirlemeyi 

konu edinmeleridir. Bu yaklaşımların paylaştıkları 

ortak payda, içerikte birbirine zaman zaman tam zıt 

görüşler savunabilmelerine rağmen metodolojik 

açıdan bilim ile bilim olmayanı ayırt etmeyi 

sağlayacak ilkelerin ortaya konmasını amaçlamaları 

(demarcation criterion) ve hareket noktası olarak 

kural koyucu bilim felsefesi veya epistemolojiyi 

almaları, yani önce bilim felsefesindeki tartışmaların 

ışığında bilim, bilimsellik, bilimsel rasyonalite, 

bilimsel ilerleme gibi kavramları tartıştıktan sonra, 

bu çerçevede iktisadın konumunu irdelemeye ve 

önerilerde bulunmaya çalışmalarıdır. 

 

Doğrulamacılık, yanlışlamacılık, durumsal çö-

zümleme, araçsalcılık, araştırma programları meto-

dolojisi, işlemselcilik, önselcilik, öznelcilik, 

yorumsama, kurumculuk ve evrimcilik gibi 

metodolojik yaklaşımlar kural koyucu iktisat 

metodolojisi kategorisi çerçevesinde ele alınabilir. 

Bu yaklaşımlar ayrıntılı olarak başka bir çalışmada 

ele alınmıştır (Bakınız Demir, 1995). 

 

Pozitif/betimsel iktisat metodolojisinde ise 

durum bundan biraz farklıdır. Burada 

yöntembilimciler, iyi bir iktisat yapabilmek için ne 

tür yöntem ve kuralları izlemek gerektiğini değil, 

iktisatçı teorisyenlerin fiili pratiklerinde ne tür 

kaygılar taşıdıklarını, teori kurar ve rakiplerine 

karşı o teorileri savunurken niçin, başkası değil de, 

belirli metodolojik veya epistemolojik ilkelere 

sarıldıklarını, dolayısıyla bilgi üretirken fiilen hangi 

tür yöntemleri kullandıklarını anlamaya ve 

açıklamaya çalışmaktadırlar. Pozitif iktisat meto-

dolojisinde bilimle bilim olmayanı ayırmak için 

belirli ilkeler koyabilmek değil, zaten bilim olarak 

kabul gören yaklaşım ve bilgi kümelerinin 

özelliklerini betimlemeye çalışmak önem 

kazanmaktadır. Kuşkusuz bu yapılırken bile, örtük 

olarak bilimle bilim olmayanı ayıran bazı ilkelerin 

olduğu veya olabileceği varsayımı kabul 

edilmektedir. Ancak buradaki fark, bakış açısında 

ağırlık, ya da odak noktasının, bilim adamlarına 

bilimsel etkinlik sürecinde uymaları gereken 

kuralların vazedilmesine değil, söz konusu 

etkinliklerin anlaşılmaya ve betimlenmeye 

çalışılmasına yöneltilmesinde ortaya çıkmaktadır. 

 

Tabii ki pozitif/betimsel iktisat metodolojisi de 

bilim felsefesi tartışmalarıyla iç içe gelişmektedir. 

Fakat betimsel iktisat metodolojisi bilim 

adamlarının ürettikleri ve bugün bilim denilen 

pratiği betimsel olarak ele alan bilim felsefesi 

ekseninde iktisatı incelemektedir. Sonuçta normatif 

iktisat metodolojisi ile pozitif iktisat metodolojisi 

arasındaki farklılık, büyük oranda, kural koyucu bi-

lim felsefesi ile betimsel bilim felsefesi arasındaki 

farktan kaynaklanmaktadır (Rosen- berg, 1976: ix-x). 

 

Pozitif/betimsel iktisat metodolojisi kategorisine 

giren yaklaşımların ilki, bilim ile bilim dışının 

birbirinden ayrılması sorununu ikincilleştiren teorik 

çabaların temellendiği zeminin çerçevesini çizen ve 

pozitif/betimselci metodolojik yaklaşımlara ortak 

bir zemin oluşturan uylaşımcılıktır. Bunu sırasıyla 

bilim felsefesinde önemli bir antipozitivist kapı 

aralayan Kuhncu yaklaşım (bilimde devrimcilik) 

yapısalcılık. yapıbozumculuk ve söylem 

çözümlemesi izlemektedir (Ayrıntılar için bk. 

Demir, 1995). 

 

İktisat metodolojisindeki bu iki farklı yaklaşım tarzı, 

sadece konu edindikleri nesneleri ele alış biçimi 

bakımından değil, bilim ve toplum anlayışı 

bakımından da önemli farklılıklar taşımaktadır. 

Çünkü, normatif metodoloji, bilimin mevcut 

konumunu güçlendirme ve ona meşruluk 

kazandırma işlevi görürken, pozitif metodoloji, 

bilimin sorgulanmasına zemin hazırlayıcı bir rol 

üstlenmektedir (Demir, 1996). 

 

 

Burada ilginç ve paradoksal bir durumla 

karşılaşılmaktadır. İktisat metodolojisindeki değişik 



yaklaşım biçimleri böyle bir ayırım çerçevesinde ele 

alındığında, egemen yaklaşımın normatif/kural 

koyucu metodoloji olduğu görülecektir. Fakat 

iktisat biliminin en önemli ayırımlarından birisi olan 

pozitif-normatif ayırımında iktisatçılar, olanın 

incelenmesi anlamında pozitif iktisata büyük önem 

vermekte normatif iktisattan mümkün olduğu 

kadar kaçınılması gerektiğini söylemektedirler. 

Çünkü olması gereken devreye girince, değer 

yargıları gündeme gelecek, değer yargıları da 

görece oldukları için nesnel bilgi üretme imkanı 

ortadan kalkacaktır. Ancak değer yargılarının 

bilimsel etkinliğin dışında tutulma çabasının 

kendisinin de bir değer yargısı olarak benim-

senmesini gerektirecek, bütün insanlar için geçerli 

nedenlerin olup olmadığı konusu tartışmaya 

açıldığında ise konu, bilim felsefesi ve 

metodolojinin de alanını aşarak uygarlık 

tartışmasına dönüşecektir. 

 

Bu nedenle burada sadece olanın konu edinil-

mesini savunan pozitif bilim anlayışının 

temellendirilmesinde benimsenen yöntembilimsel 

yaklaşımın, mevcut bilimsel pratiğin 

betimlenmesiyle yetinmeyip, bilim ile bilim 

olmayanın birbirinden ayırt edilmesi ve bir bilginin 

bilim olabilmesi için sahip olması gereken 

özelliklerin belirlenmesinde gerekli ölçütlerin 

geliştirilmesini, kısaca olması gerekeni konu 

edinmesinin, bilimin içinde üretildiği toplumda 

yüklendiği işlevler ve bilim adamlarının değer yargı 

sistemini besleyen uygarlık anlayışları hesaba 

katılmadan sadece epistemolojik gerekçelerle izah 

edilemeyeceğine işaret etmek gerekir. Pozitif 

metodolojik yaklaşımın modernizmin 

sorgulamasıyla birlikte kendisini duyurmaya 

başlaması da bu yargıyı teyit etmektedir. 

 

Burada metodolojinin bilimler içerisindeki 

konumuna ilişkin bir belirleme yapmak faydalı 

olacaktır. Geniş anlamıyla metodoloji, metodunu 

tartıştığı, sorguladığı, temellendirdiği bilimi yani 

inceleme nesnesini arkadan izlemek zorundadır 

(Demir, 1992a). Bu zorunluluk nesne ihtiyacından 

kaynaklanmaktadır. Bir bilim dalının var olabilmesi, 

onun inceleme nesnesinin var olmasına bağlıdır. 

İktisat metodolojisinin inceleme nesnesi iktisat 

bilimi ve onu üreten iktisatçıların tavır, davranış ve 

yaklaşımları olduğuna göre iktisat metodolojisi, 

iktisatı izlemek zorundadır. Çünkü genelde bilim 

adamlarının, özelde de iktisatçıların, öncelikle 

yöntem sorunlarını halledip ardından bilgi üretme 

işine başladıkları pek görülmüş bir bilgi üretim 

biçimi değildir. İktisat bilimine başlamadan önce 

metodoloji üzerine eğilmek öğütlenmediği gibi, 

tersine bir çok iktisatçı böyle bir çalışmayı bir zaman 

israfı olarak görmektedir (Caldwell 1985; 188-89; 

Colander, 1992; 198). Ünlü iktisat yöntembilimcisi 

Mark Blaug (1993) iktisat ders kitaplarının ilk 

bölümlerinde yer alan metodoloji konularının 

iktisatçılar tarafından uygulamada ne kadar 

kullanıldığının kuşkulu olduğuna işaret eder (s. 

XXVII). Bu bağlamda, kendisinin ilk yazısı ve eseri-

nin metodoloji konusunda olmasına rağmen J.A. 

Schumpeter metodoloji ile ilgili bölümlerin 

kitapların baş taraflarına değil, sonuna konması 

gerektiğini söylemektedir (Machlup, 1991: 232). 

 

Bir bilim olarak metodoloji, gerek sosyal 

gerekse doğa bilimlerinde, ya temellendirme, 

meşrulaştırma ya da sorgulama ihtiyacı belirince 

bilim adamlarının gündemine gelmektedir. 

Temellendirme/meşrulaştırma ihtiyacı olunca 

normatif metodoloji, sorgulama ihtiyacı olunca da 

pozitif metodoloji önem kazanmaktadır. Kısaca bu, 

her şey yolundayken, yani meşrulaştırma ya da 

sorgulama ihtiyacı olmadığı zaman 

yöntembilimcinin sosyal işlevi azalmaktadır. 

 

"Sonuç" olarak bilim bir uygarlık bütünlüğü 

içinde anlam kazanan bir bilgi kategorisidir. Bu bilgi 

kategorisinin sahip olduğu otorite, onun içeriğinden 

ziyade bütünlükle olan ilişkisinden 

kaynaklanmaktadır. Bu yüzden çağdaş dünyada, bir 

bilginin değerini, onun niteliği değil, bilimsel olup 

olmadığı belirlemektedir. Bu bağlamda denebilir ki, 

bilimsel bilginin standartlarını konu edinen me-

todolojinin konumunu da, gördüğü sosyal işlev 

belirlemektedir. Eğer mevcut biliminin 

meşrulaştırılmasına ihtiyaç varsa normatif 

metodoloji, sorgulanmasına ihtiyaç varsa da pozitif 

metodoloji önem kazanmaktadır. Bu yüzden çağdaş 

dünyada pozitif bilimlerin temellendirilmesinde 

normatif metodolojilere daha çok ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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