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PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ POZİTİF NİTELİĞİ ve            

NORMATİF PAZAR ARAŞTIRMALARINDAN FARKI: ÖRNEK OLAY 

SUNUMU 

Öz 

Pazarlama “uygulama pratiğine dönük bir eylem veya sanat” olarak değerlendiril-

mektedir ve “bilim” olma niteliğinin nasıl sağlanacağı konusundaki tartışmalar 

sürmektedir. Pazarlamanın bilim niteliğine ulaşması için, normatif nitelik gösteren 

pazar araştırmalarının ötesinde pozitif nitelik taşıyan pazarlama araştırmaları tasar-

lanması önerilmektedir. Araştırma tasarım ve süreçleri açısından bilimsel ölçütlere 

uygun gözüken pazar araştırmalarının “neden normatif” nitelikle sınırlı kaldığı ve 

“nasıl pozitif” niteliğe ulaşabileceği soruları bu çalışmanın yönlendirici problemle-

ridir. Pazarlama araştırmalarının pozitif niteliğe nasıl ulaştığını tartışmak için pa-

zarlama literatüründen derlenmiş bir örnek olay gözlem verisi olarak sunulmakta-

dır. Buradaki tartışma kapsamında Popper’in “yanlışlamacılık” yaklaşımının pazar-

lama araştırmalarında nasıl karşılık bulduğu gözlenebilmektedir. Kuhn ve Feyera-

bend’in “bilimin nesnel olamayacağı” şeklindeki iddialarının geçerliliği alternatif 

bir nesnellik kavramsallaştırması üzerinden tartışmaya açılmaktadır. Pazarlama bi-

liminin felsefesi üzerine önemli düşünürlerden biri olan Hunt’un “özneler-arası 

doğrulama” yaklaşımı burada sunulan nesnellik kavramsallaştırması üzerinden tek-

rar yorumlanmaktadır. Tüm bu tartışmalar doğrultusunda pazarlama ve pazar araş-

tırmalarının ortak ve ayrışan yönleri sunulmaktadır. Ayrıca pazarlama alanında te-

mel bilim ve uygulamalı bilim ayrımına işaret eden bir tartışma zemini önerilmek-

tedir.  

Anahtar kelimeler: Normatif, Pozitif, Pazarlama Araştırması, Temel bilim, 

Uygulamalı Bilim.   
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THE POSITIVE QUALITY OF MARKETING RESEARCH and ITS          

DISTINCTION FROM THE NORMATIVE ONE:A CASE STUDY                

PRESENTATION 

Abstract 

Marketing is rather regarded as “a practice oriented art or action” than a science. In 

order to become science, marketing scholars have been recommended to design 

positive marketing researches on marketing in addition to those with normative 

quality. This advice led us to question the reason why marketing research, seeming 

already to fit scientific research criteria, design and processes, remained limited as 

“normative”, and also to investigate how it can become of positive quality. The an-

swers to these questions are explored via this case study, presented as a marketing 

scholarly literature sequence. Discussions within this study are going to demon-

strate how marketing research corresponds to Popper's "falsification" approach. 

Further, Kuhn’s and Feyerabend’s famous claim on “impossibility of objectivity” 

in science is going to be questioned by proposing an alternative conceptualization 

of objectivity. Besides, the “intersubjective certification” approach of Hunt, one of 

the leading philosophers of marketing science, is re-evaluated from an objective 

perspective and conceptualized within this study. At the end of the study, common 

and discrete aspects of the market and marketing research are going to be present-

ed, alongside with proposing a discussion ground related to the basic and applied 

perspectives of marketing science. 

Keywords: Normative, Positive, Marketing Research, Basic Science, Ap-

plied Science. 

 

Giriş ve Problem Sunumu 

Amerikan Pazarlama Derneği (APD) pazarlamayı “Alan, kullanan, ortaklar ve toplumun 

geneli için değer ifade eden önerilerin tasarlanması, iletilmesi, ulaştırılması ve mübadelesine 

yönelik kurum ve aktiviteler bütünü” olarak tanımlamaktadır (www.ama.org, erişim tari-

hi;15.08.2017 ). Bu tanım pazarlamanın pratikteki uygulama bileşen ve süreçlerine yönelik bir 

nitelik taşımaktadır. Bu tanımdan hareketle pazarlama işinde; sürece dâhil olan kurum, kuruluş, 

grup veya ülkeler açısından paydaşları için değer ifade edecek ürünlerin tasarım, fiyatlama, 

duyurum ve dağıtım nitelik ve süreçlerinin nasıl yapılandırılması gerektiğinin araştırılıp kârlı 

öneriler geliştirilmesi amaçlandığı çıkarımı yapılabilir. Hunt’un da işaret ettiği gibi bu tür bir 

pazarlama tanımı, tarafların karar verme süreçlerinin analizi ve geliştirilmesine yönelik 

“kâr/mikro/normatif” bir kapsam içermektedir (1991: 15). Tarafları ve süreçleri gözlemleyip, 

“normatif” bir yaklaşımla öneriler getiren pazar araştırmaları bir “uygulama pratiği veya sanat” 

olma niteliğine uygun görünmekle birlikte, pazarlama alanının“bilim” olma düzeyine taşınma-

sında yetersiz kaldığı değerlendirmesi yapan Hunt’a göre, pazarlamanın bir bilim olabilmesi için 

“pozitif” yaklaşım gereklidir (1991: 16). Bu saptamalar pozitif bilime özgü pazarlama araştırma-

sı tasarımlarının niteliğini ve normatif pazar araştırmalarından farkını netleştirmeyi gerektir-

mektedir.  
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Hunt’un (1991) işaret ettiği “kâr/mikro/normatif” kapsamda, özne odaklı ve cari koşulla-

rın gözlem ve analizi üzerinden öneriler geliştirilir. APD’nin tanımı (www.ama.org) kapsamın-

da incelendiğinde pazar araştırmalarında gözlem özneleri; ürün, ürünü alan, kullanan, ortaklar 

veya diğer toplum kesimleri, hatta tasarım, duyurum, dağıtım veya mübadele gibi süreç tasarım-

ları olabilir. APD’nin pazarlama tanımında (www.ama.org) yer alan “değer” ifadesi dikkate 

alındığında ilgili özne gruplarına yönelik değer durumunun saptanmasına ve geliştirilmesine 

işaret ettiği görülmektedir. Örneğin müşteri için beklentiyi karşılayan/aşan bir tasarım, dağıtım 

ve fiyat değer ifade edebilirken, işletme için maliyet kontrolü veya pazar liderliği gibi amaçların 

karşılanması değer ifade edebilir. Hissedarlar için hisse senedi fiyatları veya nakit akışları değer 

ifade edebilirken, toplum için çevreye duyarlılık değer ifade edebilir. Pazar araştırması yapılır-

ken ilgili firma, müşteri, ürün, rakipler, hissedarlar ve diğer paydaşların durum ve beklentileri 

gözlenerek geliştirilecek öneriler daha geçerli ve güvenilir olabilir. Burada normatif pazar araş-

tırmaları için kullanılan “saha gözlemi, geçerlilik, güvenilirlik” kavramları, pozitif bilim araş-

tırmalarının da temel nitelikleri arasında sıralanmaktadır (Erdoğan, 2003). Normatif amaç taşı-

dığı halde pozitif bilim gibi uygun örneklem seçimi ve veri toplama tasarım ve analiz süreçleri 

işleten, bulgularını geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerine göre saptayan ve hatta sınayan pazar 

araştırmaları bilim değil fakat“uygulama pratiğine dönük bir eylem veya sanat” olarak görülü-

yorsa, araştırmaları“pozitif” olma konumuna taşıyan nedir?  

İddia 

Pozitif bilim daha üst soyutlama seviyelerinde genellenebilir ve nesnel bilgi sunmayı 

amaçlarken (Erdoğan, 2003), normatif yaklaşım doğası gereği cari ve özne merkezli nitelik ta-

şır. Pazar araştırmalarında mikro ölçekte gözlenen ve analiz edilen müşteri, işletme, rakipler 

gibi öznelerden elde edilen veri “cari” olarak nitelenebilir. Gözlenen hedef özneler ve öznelerin 

koşulları ve tutumları değiştikçe veri ve dolayısıyla bulgu ve öneriler de değişecektir. Cari ko-

şulların değişkenliği ve bunların özne tutumlarına yansıyacağı dikkate alındığında, pazar araş-

tırmalarının süreğen olması önerisi yerinde ve gerçekçidir. Pozitif bilim de süreğen bir perfor-

manstır ve pozitif bilim yoluyla üretilen bilgiler de yanlışlama yoluyla değişime açık ve dolayı-

sıyla birikimlidir. Bununla birlikte pozitif bilimin özne merkezli, cari ve mikro ölçeğin ötesinde, 

kavramsal/nesnel düzeyde ve genel/makro bilgi sunması beklenmektedir. Tüketici tutum ve 

davranışlarını dönemsel olarak tespit edip pazarlama stratejilerine yön vermek için tasarlanabi-

len pazar araştırmaları, bilimsel araştırma tasarım usullerinde uygunluğu ölçüsünde belirli bir 

tüketici kitlesine genellenebilir, geçerli, güvenilir, sınanabilir ve birikimli veri sağlayabilir. Bu 

çalışmanın temel iddiası; pazarlama araştırmalarının normatif pazar araştırmalarından farklı 

olarak bir bilim olarak anılabilmesinin temel koşullarından birinin “nesnellik” ölçütünü karşı-

laması olduğudur. Bu iddia kapsamında öncelikle nesnellik kavramının netleştirilmesi gereği 

doğmaktadır.  

Bir işletmeye veya sektöre yönelik durumsal değerlendirme yapmak ve dönemsel strateji 

geliştirmek amacıyla tasarlanan normatif pazar araştırmaları, araştırma öznesi olan gözlem kit-

lesinin cari durumuna odaklıdır. Dolayısıyla nesnelliğin gerektirdiği şekilde nesneye değil öz-

neye odaklıdır. Yaygın bir kavrayışla nesnel, zıddı görülen öznel üzerinden tanımlanmakta ve 

“öznel olmayan” olarak kabul edilmektedir. Nitekim pazarlama biliminin felsefesini tartıştığı 

“Modern Pazarlama Teorisi” adlı kitabında Hunt (1991,97), benzer bir yaklaşımla bilimsel bil-

giyi diğer bilme türlerinden farklı kılan karakteristik özelliğin “özneler-arası doğrulama” (inter-

subjective certification) olduğunu vurgulamakta ve nesnelliğin özneler-arası doğrulama bakı-

mından tartışılması gerektiğini belirtmektedir. Hunt’un “özneler-arası doğrulama” ifadesine 

http://www.ama.org/
http://www.ama.org/
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yönelik kitabında yaptığı açıklamalar incelendiğinde; farklı inanç, tutum ve düşünceye sahip 

olmalarına rağmen alanda yetkin “araştırmacıların” gözlem ve deney yoluyla doğru içeriğe 

ulaşma durumunu işaret ettiği anlaşılmaktadır. Nesnellik kavramını araştırmacıların farklı göz-

lem öznelerine yönelik aynı bulguya ve dolayısıyla doğru içeriğe ulaşması olarak değerlendir-

mek yeterince açıklayıcı olmayabilir. Gözlem öznelerinin durumu süreğen bir değişim göstere-

ceğine göre, farklı araştırmacıların farklı zamanlarda ve hatta farklı kitleler üzerinde yapacağı 

gözlemlerden edinilen verinin aynı içeriğe işaret etmesi beklenemez. Ayrıca aynı araştırma 

problemine yönelmiş olsa dahi, dikkate aldığı kavramsal çerçeve veya dayandığı teoriyi seçen, 

yöntemi ve veri toplama aracını tasarlayan bir araştırmacının tüm bu süreçleri de özneldir. Araş-

tırmacının araştırmasını bilimsel usullere uygun tasarlaması, bulguları çarpıtmadan raporlaması 

ve yorumlaması da nesnellikle değil “bilimsel etik”le ilgili bir gerekliliktir. Bu saptamalar, 

Hunt’un nesnellik açıklaması için kullandığı “özneler-arası doğrulama” yaklaşımını araştırmacı-

ların ortak doğruda birleşmesi yerine farklı bir perspektiften tartışma gereksinimine işaret et-

mektedir. 

Pazarlama araştırmalarının pozitif bilimin nesnellik niteliğini taşıdığına dair diğer bir sa-

vunma sayısallaştırma üstünden yapılabilir. Ancak bu savunma da yeterince güçlü olmayabilir. 

Pazarlama araştırmalarında tutum belirleme amaçlı kâğıt kalem tipi veri toplama formlarında 

yer alan ölçek ifadeleri ve tepki kategorileri de sözeldir. Örneğin Likert tipi ölçekte “katılıyo-

rum-katılmıyorum” tepki kategorilerine atanan 1-5 gibi sayısal referanslar, istenirse farklı gör-

sel, işitsel vs. veriye de atanabilir. Nitekim “çok önemli-hiç önemli değil” ifadelerine veya duy-

gusal salınımlara da (mutlu/mutsuz, üzgün/neşeli) sayısal değerler atanabilmektedir. Dolayısıyla 

sayısallaştırma farklı nitelikte verinin karşılaştırılabilmesi, sınanabilmesi ve geçerlilik ve hatta 

güvenilirlik argümanlarını desteklemek için kullanışlı bir araç olmakla birlikte nesnelliği sağla-

makla ilişkili gözükmemektedir. Nitekim normatif pazar araştırmalarında da sayısallaştırma 

araçlarından faydalanıldığı halde bu araştırmalar pozitif bilim olarak görülmemektedir. 

Pazarlama araştırmalarının pozitif bilimin nesnellik niteliğini taşıdığına dair daha güçlü 

bir savunma yapabilmek için nesneye yönelik şu kavramsallaştırma daha geçerli bir çerçeve 

sunabilir: “Nesne, öznenin bilme etkinliğinin ya da başka bir etkinliğinin yönelik olduğu şeyi 

göstermektedir” (Felsefe Sözlüğü, 1997,376).  

Nesne, Özne’nin bilme etkinliğinin ya da başka bir etkinliğinin yönelik olduğu şeyi gös-

termektedir tanımındaki “şey” ifadesi üst soyutlama seviyesinde bir kavrama işaret etmektedir. 

Bu aşamada kavram tanımını netleştirmek yol gösterici olacaktır. Türk Dil Kurumu (TDK) 

elektronik sözlüğünde yer alan “kavram” tanımları (www.tdk.gov.tr, erişim tarihi; 25.08.2017): 

(1) Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, konsept, nosyon. 

(2) Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel 

tasarım, konsept, mefhum, nosyon. 

Yukarıdaki tanımlar Hunt’un (1991) “özneler-arası doğrulama” ifadesi ile örtüşmektedir. 

O halde Hunt’un “özneler-arası doğrulama” olarak açıkladığı nesnellik yaklaşımı kavram geliş-

tirme sürecine işaret etmelidir. TDK’da belirtilen tanımlar, kavramsallaştırmanın zihinsel bir 

soyutlama performansı olduğuna işaret etmektedir. Zihin bu üst düzey soyutlama performansına 

ulaşmak için öznelerin ortak niteliklerini gözlemekte ve açıklamaktadır. O halde pozitif bilim 

araştırmalarını normatif araştırmalardan ayıran, öznelerin durumlarına yönelik cari çıkarımların 

ötesinde kavramlar geliştirerek oluşları açıklamak olabilir. Oluşların açıklanması, pozitif bilimin 

olgusal niteliğine de uygundur. Bilimde kavramsallaştırma, özneler üstü ve cari olanın ötesinde 

bir genelleme imkânı sağlayabilmektedir. Örneğin fizik bilimindeki temel teorilerden biri olan 
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kütle-çekim, kavramsal bir inşadır. Metaforik olarak yere düşen elma görseliyle sembolize edil-

se de, kütle-çekim tekil olarak yer/elma/düşme öznelerinin hiçbirine dair değildir ve bir kütlesi 

ve başka bir kütleyle arasında mesafe olan tüm öznelere genellenebilir niteliktedir. Bu açıklama-

lar doğrultusunda pazarlama araştırmalarının pozitif bilim olma niteliğini sağlayan APD’nin 

tanımında geçen;  “Alan, kullanan, ortaklar ve toplumun geneli için değer ifade eden önerilerin 

tasarlanması, iletilmesi, ulaştırılması ve mübadelesine yönelik kurum ve aktiviteler” ötesinde, 

araştırma öznelerinin bilme veya başka bir etkinliğinin yönelik olduğu şeye yönelik gözlem ve 

bulgulardır. Buna göre bu çalışmanın temel iddiaları aşağıda belirtilmiştir: 

 Nesnelliğe ilişkin “öznenin bilme etkinliğinin ya da başka bir etkinliğinin yönelik oldu-

ğu şey” şeklindeki kavramsallaştırma, pazarlama araştırmalarının pozitif bilim niteliğine uygun-

luğunu desteklemek için uygundur. 

 Pazarlama araştırmaları pozitif bilim olma niteliğini karşılayabilmektedir. 

 Pazarlama araştırmalarında nesnellik mümkündür. 

 Pazarlama araştırmalarında genellenebilirlik mümkündür. 

 Pazarlama araştırmalarında birikimlilik mümkündür. 

 Pazarlama araştırmalarında yanlışlanabilirlik mümkündür. 

 

Amaç ve Önem 

Problem sunumu kısmındaki tartışmalar pozitif bilim niteliği taşıyan pazarlama araştırma-

larını, profesyoneller için normatif bilgi sağlayan pazar araştırmalarından ayırt edebilme konu-

sunda geçerlilik, güvenilirlik, süreğenlik, sınanabilirlik gibi niteliklerin yeterli olmadığına işaret 

etmektedir. Bu nitelikler normatif pazar araştırmalarının da taşıması beklenen niteliklerdir. Bu 

çalışma pozitif bilimin taşıması gerektiği öngörülen temel ayırt edici niteliksel ölçütün “nesnel-

lik” olabileceği düşüncesinden hareket etmektedir.  

Nesnellik için felsefe literatüründen bir kavramsal çerçeve öneren bu çalışmanın ama-

cı:(1)önerilen kavramsal çerçevenin diğer nesnellik yaklaşımlarından daha geçerli olduğuna 

ve(2)pazarlama bilimin pozitif bilimin nesnellik niteliğini taşıdığına dayanak sunmaktır.  

Takip eden kısımda sunulacak örnek olay dizgesi ve açıklamaların pazarlamanın bilimsel 

niteliği konusunda süregiden tartışmalara katkı sağlaması beklenmektedir. Buradaki tartışma ve 

bulgular pazarlama alanında pozitif bilim yapma niyetinde olan araştırmacılar için kılavuz olma 

niteliği taşıyabilir. Ayrıca pazar araştırmalarının pazarlama araştırmalarından farkını daha belir-

gin kılabilir.  

Yöntem 

Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda gözlem verisi sağlanacak örnek olay bilimsel lite-

ratürden seçilmiştir. Çalışmanın “İddia” kısmında şu ifade yer almakta idi: “…….pazarlama 

araştırmalarının pozitif bilim olma niteliğini sağlayan APD’nin tanımında geçen;  alan, kulla-

nan, ortaklar ve toplumun geneli için değer ifade eden önerilerin tasarlanması, iletilmesi, ulaştı-

rılması ve mübadelesine yönelik kurum ve aktiviteler ötesinde, araştırma öznelerinin bilme 

veya başka bir etkinliğinin yönelik olduğu şeye yönelik gözlem ve bulgulardır”. Bu çalışmadaki 

bakış açısına göre bu cümlenin ilk kısmı (alan, kullanan, ortaklar ve toplumun geneli için değer 

ifade eden önerilerin tasarlanması, iletilmesi, ulaştırılması ve mübadelesine yönelik kurum ve 

aktiviteler) normatif pazar araştırmaları kapsamını işaret etmektedir. Cümlenin italik yazılmış 

ikinci kısmı (araştırma öznelerinin bilme veya başka bir etkinliğinin yönelik olduğu şeye yöne-

lik gözlem ve bulgular) pozitif bilimsel niteliği yansıtan pazarlama araştırmalarını işaret etmek-

tedir. Pozitif pazarlama araştırmalarının öznenin durumsal tutumundan soyutlanmış, nesnel ve 
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kavramsal düzeyde bir bilim performansı olduğu iddiasını tartışmak için aşağıdaki tabloda sunu-

lan örnek olaydan yararlanılacaktır. Burada “Algılanan Hizmet Kalitesi” kavramının bilimsel 

yapılandırma sürecine dair 1985-1994 arasındaki gelişen bir süreç örneklenmektedir. Örnek 

olayın kapsamını belirgin kılmak için aşağıda sunulan tabloda “Algılanan Hizmet Kalitesi” kav-

ramının bilimsel yapılandırma sürecinde etkin rol oynamış araştırmacıların konuya ilişkin ya-

yınlarının künyeleri verilmektedir.  

 

Tablo 1.Örnek olay1 kapsamı  

 
YIL ESER BAŞLIĞI YAZARLAR DERGİ 

1 1985 
Hizmet kalitesi için kavramsal bir model ve gele-

cek araştırmalar için öneriler  
Parasuraman, 

Zeithaml, Berry  
Journal of 

Marketing 

2 1988 
SERVQUAL: Tüketicilerin algıladıkları hizmet 

kalitesini ölçmek için çok maddeli bir ölçek önerisi 
Parasuraman, 

Zeithaml, Berry  
Journal of 

Retailing 

3 1991 
SERVQUAL ölçeğinin tekrar değerlendirilmesi ve 

rafine edilmesi  
Parasuraman, 

Berry, Zeithaml 
Journal of 

Retailing 

4 1992 
Hizmet kalitesinin ölçümü: tekrar sorgulama ve 

genişletme 
Cronin,                  

Taylor 
Journal of 

Marketing 

5 1993 
Beklenti, performans, değerleme ve tüketicinin 

algıladığı kalite  
Teas 

Journal of 

Marketing 

6 1994 

Hizmet kalitesi ölçümünde beklentinin karşılaştır-

ma standardı olma durumunun tekrar değerlendi-

rilmesi:                                                    Gelecek 

araştırmalar için öneriler 

Parasuraman, 

Zeithaml, Berry  
Journal of 

Marketing 

7 1994 
SERVPERF SERVQUAL'e Karşı:  Hizmet kalite-

sinin performansa ve algı-beklenti farkına dayalı 

ölçümlerinin mutabakatı  

Cronin,                  

Taylor 
Journal of 

Marketing 

8 1994 
Tekrar değerlendirmenin değerlendirmesi: Hizmet 

kalitesi ölçümünde karşılaştırma standardı olarak 

beklenti 
Teas 

Journal of 

Marketing 

9 1994 
Hizmet kalitesinde alternatif ölçekler: Pisikometrik 

ve diagnostik ölçütlere dayalı karşılaştırmalı değer-

lendirme 

Parasuraman, 

Zeithaml, Berry  
Journal of 

Retailing 

 

Yukarıdaki tabloda örnek olay kapsamına alınmış eserlerin başlıkları Türkçe’ye çevrilmiş 

olarak sunulmaktadır. İngilizce orijinal başlıklar için bu çalışmanın kaynakça kısmına bakılabi-

lir. Örnek olay olarak “algılanan hizmet kalitesi” kavramının seçilmiş olma nedeni; pazarlama 

akademisinde yaygın incelenen bir yapı olmasıdır. Sunulan örnek olay, bu çalışmada belirtilen 

pazarlamanın pozitif bilim olma niteliğine dair iddiaların savunmasına kâfi dayanak sağlayacak 

kapsamla sınırlanmıştır. Pazarlama literatüründe başka yapılara dair kavramsallaştırmalar için 

de benzer bilimsel tartışma süreç örnekleri gözlenebilir. 

Bulgular  

Pozitif bilim temel olarak önerme ve sınama süreçlerini içerir. Sınanabilir formda ifade 

edilen önermeler olan hipotez içerikleri kavramsaldır. Pozitif bilimin ifade dili değerlerden en 

arınık dil olan sayılardır. Kavramlar sayı ve matematiksel sembollerle ifade edilir ve hipotez 

                                                           
1 Buradaki örnek olay 28-30 Eylül 2017’de Mersin’de gerçekleştirilen FUTOURISM Kongresinde “Nitel ve Nicel 

Araştırmaların Bilimsel Soyutlama Performansı Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı bildiride de kullanılmış ve 

bildiri kitapçığına basılmıştır (s.962).  



 

  

 Pazarlama Araştırmalarının Pozitif Niteliği ve Normatif Pazar Araştırmalarından Farkı: 

Örnek Olay Sunumu                                        

 

The Journal of Academic Social Science Yıl:6, Sayı: 71, Haziran 2018, s. 75-87 

 

 

81 

sınamaları sayısallaştırılmış gözlem verileri üzerinden yapılır. Böylece farklı örneklemler üze-

rinde tekrarlı gözlem verilerinin ortak dille kayda alınması ve bulgular üzerinden aynı yapısal 

niteliğin belirme durumunun sınanması mümkün olur. Tüm bu soyut açıklamalar bu çalışmada 

sunulan örnek olay kapsamındaki makaleler incelendiğinde gözlenebilir niteliğe bürünecektir.  

Örnek olay dizgesinin ilk aşamasında olgunun (örnek olayda bu olgu “algılanan hizmet 

kalitesi” olarak seçilmiştir) kavramsal düzeyde keşfine ve betimlenmesine odaklanılmıştır (tab-

lodaki 1 numaralı makale). Bu ilk aşama için Parasuraman, Zeithaml ve Berry (metin içinde 

bundan sonra soyadlarının baş harfleriyle kısaca PZB olarak anılacaktır) olgunun niteliksel keş-

fine yönelmiş ve bu amaçla nitel veri toplama yöntemlerinden olan odak grup görüşmeleri ve 

mülakatlar gerçekleştirmişlerdir. İlk tespitleri; malların kalitesi üretim işletmesi tarafından be-

timlenen standart nitelikler üstünden belirlenirken, standardize edilememe niteliği gösteren hiz-

metler söz konusu olduğunda kalitenin tüketici tarafından “algılan” bir nitelik taşıdığıdır. Bu 

niteliksel tespite paralel olarak hizmet kalitesi, “Algılanan Hizmet Kalitesi” olarak etiketlenmiş-

tir. Hunt’un nesnellik için belirttiği “özneler-arası doğrulama” yaklaşımına (1991) paralel olarak 

farklı hizmet türlerini tüketen farklı müşterilerin kalite ile ilgili aktarımları üzerinden olgunun 

çerçevesini belirlemeye çalıştıkları görülmektedir. Özneler-arası doğrulama yaklaşımı, çok yön-

lü bakışla (triangulation) bulguların geçerliliğine dayanak sağlama yaklaşımlarından biridir 

(Koç ve Boz; 2014).  PZB’nin başlattığı algılanan hizmet kalitesi keşif sürecinin bu ilk makale-

sinde ortaya konan yapı ve kapsam henüz “önerme” niteliğindedir. Bilimsel sürecin bir gereği 

olarak sonraki aşamada önerilen kavramsal yapının operasyonel hale getirilmesi amaçlanmıştır 

(tablodaki 2 numaralı çalışma). Operasyonel hale getirme, farklı örneklemler ve farklı hizmetler 

üzerinde yapılacak ölçümler yoluyla sınamaya ve genellemeye imkân tanıyacaktır. Tabloda 2 

numarada belirtilen çalışmada 1 numarada önerilen kavramsal çerçeveye göre tasarladıkları 

ölçeğe dair psikometrik göstergeleri (güvenirlik, faktör yapısı, geçerlik vs.) sunmuşlardır. An-

cak bu sınama pozitif bilimde öngörülen genellenebilirliği güvence altına almak için yeterli 

olmadığı için, sonraki aşamada önceki çalışmanın bulgularını farklı hizmetler ve farklı örnekle-

meler üstünde test etmeye ve bulguları karşılaştırmaya devam etmişlerdir (tabloda 3 numaralı 

çalışma). Pozitif bilimde aranan geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerini karşılayabilmek için farklı 

ufuk çizgilerinden değerlendirme (triangulation) yaklaşımının (Koç ve Boz; 2014) burada da 

devam ettiği görülmektedir. Pozitif bilimin gerektirdiği soyutlama seviyesine ve dolayısıyla 

nesnellik durumuna ulaşıldığının dayanağı olarak, ölçeğin öznenin niteliğinden (örneklem kitle-

si, örneklenen ürün, işletme vs.) bağımsız olarak “aynı” psikometrik nitelikleri göstermesi bek-

lenir. Bu nedenle 3 numara olarak gösterilen çalışmada 2 ayrı banka, iki ayrı sigorta şirketi ve 

bir telekomünikasyon şirketi müşterileri gözlem öznesi olarak seçilmiştir.  5 farklı saha bulgu-

sundan elde edilen psikometrik nitelikler, hem birbirleriyle hem de 2. çalışmadaki bulgularla 

karşılaştırılmış ve bu tekrarlı sınamalar yoluyla pozitif bilimin nesnellik düzeyi sağlanmaya 

çalışılmıştır.  

Pozitif bilime atfedilen diğer özellikler birikimlilik ve yanlışlanabilirliktir (Popper, 2005) 

ve bunları sağlayan bilim insanlarının eleştirel yaklaşımlarıdır. Cronin ve Taylor, PZB’nin ça-

lışmalarına yönelik eleştirel bir tutumla kavramın operasyonelleştirilmesi için farklı bir yakla-

şım önermişlerdir (tabloda 4 numaralı çalışma). Cronin ve Taylor kendi operasyonel önermele-

rini sınamış ve PZB’nin operasyonel sınama bulgularıyla karşılaştırmışlardır. Cronin ve Taylor 

konuya yönelik kavrayışı geliştirebilmek için ilave bir karşılaştırma referansı olarak müşteri 

memnuniyetini de dikkate almışlardır. Operasyonel önermeler kavramsal yapıların niteliğini 

yansıtarak sınanabilir hale getirirler. Ancak pozitif bilimin gelişimi açısından sadece operasyo-
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nel sınama bulguları değil bunlara yol gösterici olan kavramsal yapıların niteliği de sorgulana-

bilmektedir. Nitekim Teas eleştirel bir tutumla, PZB’nin kavramsallaştırılmasının bazı yönler-

den geçerlilik zafiyeti gösterdiğine işaret eden başka bir yaklaşım ortaya koymuştur (Tabloda 5 

numaralı çalışma). Tekrarlı sınamalarda birbiriyle örtüşen bulgulara ulaşılıp güvenilirliğin gü-

vence altına alınması, yaklaşımın “geçerli” olduğunun teyidi için yeterli değildir. Teas’a göre 

Cronin ve Taylor’ın yaklaşımları da PZB ile aynı kavramsal çerçeveye dayandığından, onların 

operasyonelleştirme önerileri de geçerlilik sorununu gidermemektedir. Teas çalışmasında 

PZB’nin yapılandırdığı ve Cronin ve Taylor tarafından da kabul edilen kavramsal çerçevenin 

geçerlilik sorunu taşıdığı yönündeki iddiasını sayısal analizler yoluyla ispat etmiştir.  

Sürecin devamında PZB duruma yönelik “tekrar değerlendirme” yapmış (tabloda 6 numa-

ralı çalışma) ve hem Cronin ve Taylor hem de Teas’in yorum ve bulgularına karşılık vermiştir. 

Eş zamanlı olarak Cronin ve Taylor kendi yaklaşımlarının daha geçerli olduğu iddiasına yönelik 

olarak “SERVPERF SERVQUAL’e karşı” şeklinde başlık attıkları bir çalışma yayınlamışlardır 

(tabloda 7 numaralı çalışma). Hemen akabinde Teas, PZB’nin “tekrar değerlendirme” çalışma-

sına karşılık “yeniden değerlendirme” yapan bir çalışma yayınlamıştır (tabloda 8 numaralı ça-

lışma).  

Bu çalışmada sunulan örnek olay, pazarlamanın pozitif bilim yönünü ispatlayacak tartış-

mayı somutlaştırabilecek kapsamla sınırlı tutulmuştur. Ancak tabloda 9 numaralı çalışmadan da 

anlaşılacağı ve bu yapıyı çalışan akademisyenlerin okumalarında fark edebileceği gibi bilimsel 

“önerme-sınama-yanlışlama-tekrar önerme” aşamaları sonrasında da devam etmektedir. Aşağıda 

örnek olay bulguları çalışmanın iddiaları bağlamında değerlendirilmektedir.  

Değerlendirme ve Öneriler 

Kuhn (2009) bilimsel bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayırt eden temel özelliklerin başında 

sayılan sınanabilirlik yaklaşımını, teorilerin “birbirine karşı test edilebilir olmadığı” gerekçesiy-

le reddetmektedir. Bu çalışmada sunulan örnek olay dizgesi, farklı teorik yaklaşım, kavramsal-

laştırma ve modellemelerin “birbirine karşı ampirik olarak test edildiğine” delil niteliğindedir. 

Popper’in (2005) bilimsellik niteliğine dair önermesi sınanabilirliğin ötesinde “yanlışlanabilir” 

olma perspektifini getirmektedir. Burada sunulan örnek olay dizgesindeki çalışmalar pazarlama 

bilimindeki yanlışlama uygulamalarına işaret etmektedir. Önceki teorik önermelerin geçerlilik 

sınaması için ilişkisel karşılaştırma referanslarının dikkate alınması,  pazarlama biliminde teori-

lerin “bağlamsal” yanlışlamasının da mümkün olduğunu göstermektedir. Bu iddiayı destekleye-

cek bir örnek olarak; Cronin ve Taylor’ın (1992) “….algılanan kalite memnuniyeti artırmalıdır 

ve sadakate neden olmalıdır, bu nedenle alternatif kalite operasyonelleştirme önermeleri, bağım-

lı değişkenleri açıklama durumlarından hareketle karşılaştırılabilir” yaklaşımı gösterilebilir 

(Bkz. Tablo 1’deki 4 numaralı çalışma). Pazarlama biliminde gözlenen bu tarz bir yanlışlama 

yaklaşımı, Newton fiziğindeki kütle çekimin atom altı “bağlamda” geçerli olmamasına benzeti-

lebilir. Newton evreninde geçerli olan kütle çekim önermelerinin atom altı evrende geçerli ol-

madığının tespiti, diğer bir deyişle “yanlışlanması”, fiziğin “pozitif bilim” olma niteliğinin ispat-

larından biri olarak görülebilirse, aynı nitelik bu çalışmada sunulan örnek olay dizgesi üzerinden 

pazarlama biliminin “pozitif” niteliğinin de delili olarak görülmelidir. Bu çalışmada sunulan 

örnek olay pazarlama bilimi açısından biricik bir örnek değildir. Tarihsel dizgede okuma yapan 

pazarlama araştırmacıları benzer nesnel ve yanlışlamacı süreçlerin başka teoriler, kavramsal 

yapılar ve modeller için de geçerli olduğunu gözlemleyebilirler. Nitekim bu gözlem verileri hem 

pozitif bilimin özgün niteliklerine, hem de pazarlama biliminin pozitif bilimsel nitelik açısından 

yetkinliğine yönelik açık bir dayanak sunmaktadır. 
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Hunt (1991, s.197); pazarlama biliminin felsefesini tartıştığı “Modern Pazarlama Teorisi” 

adlı kitabında bilimsel bilgiyi diğer bilme türlerinden farklı kılan karakteristik özelliğin “özne-

ler-arası doğrulama” olduğunu vurgulamakta ve nesnelliğin özneler-arası doğrulama bakımın-

dan tartışılması gerektiğini belirtmektedir. Hunt’ın açıklamalarından “özneler-arası doğrulama” 

ifadesiyle; farklı inanç, tutum ve düşünceye sahip olmalarına rağmen alanda yetkin araştırmacı-

ların gözlem ve deney yoluyla doğru içeriğe ulaşma durumunu işaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu 

açıklamadan “özneler-arası doğrulama” ifadesindeki öznelerin “araştırmacılar” olarak değer-

lendiriliyor olduğu şüphesi doğmaktadır. Benzer şekilde Porter’da (1995, s.3) bilimde nesnelliği 

“uzlaşıya ulaşabilme becerisi” olarak tanımlamaktadır.  Ancak uzlaşı hali bilimin yanlışlamacı, 

birikimli ve gelişmeci doğasıyla uyuşmayabilir. Bu çalışmadaki nesnellik yaklaşımı, araştırma-

cıya yüklenen bir tarafsızlık tutumu değil, araştırma olgusunun nesnelleştirilmesidir. Özneler-

arası doğrulama yaklaşımı da geçerli ve güvenilir bulguya ulaşmak için olguya farklı açılardan 

bakarak (triangulation) tekrarlı sınama yapma (Koç, Boz; 2014) seçeneklerinden biri olarak 

örneklemi çeşitlemek olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada sunulan örnek olay dizgesindeki 

“algılanan hizmet kalitesi” olgusuna yönelik kavrayış gelişimi, araştırmacıların uzlaşıya varma-

sından değil, “uzlaşmamasından” kaynaklanmaktadır. Araştırmacılar algılanan hizmet kalitesi 

olgusunun kavramsal ve operasyonel düzeyine yönelik farklı yaklaşım ve önermelerde bulun-

muş ve bunları bilimsel ölçütlere uygun biçimde sınamışlardır. Nitekim örnek olay dizgesindeki 

araştırmacılar “tarafsız” değil, aksine kendi iddialarında taraftırlar. Araştırmacıların eleştirel ve 

yaratıcı özgün bakış açılarından kaynaklı öznel iddialar ortaya atıp sınaması, pazarlama bilimini 

yanlışlanabilir bilgi sunan, birikimli, gelişmeci pozitif bilim olma haline getiren tutumlardır. 

Ayrıca nesnelliğin araştırmacıların öznellikten arınıklığı veya uzlaşı halinde aynı bulguya ulaş-

ması olarak görülmesi bilimsel gelişimi desteklemek açısından sorunlu bir yaklaşım olabilir. 

Pazarlama bilimde orijinal olarak nitelenen araştırmalardaki özgünlük, araştırmacıların eleştirel 

ve yaratıcı tutumlarının ürünüdür. 

Feyerabend (1999) bir teorinin test edilmesinde belirleyici olan önerme ve analizlerin 

araştırmacının kendi belirlediği teori tarafından yönlendirildiği gerekçesiyle “nesnelliğin müm-

kün olmadığını” iddia etmektedir. Bu araştırmada pozitif bilimde nesnelliğe dair benimsenen 

kavramsal çerçeve, Feyerabend’ın bu iddiasının geçerliğini sorgulanır hale getirmektedir. Bura-

da benimsenen çerçeveye göre “nesnellik” araştırmacıya atfedilen bir tutum değil, olgunun ge-

çerli ve güvenilir biçimde bir araştırma “nesnesine” dönüşmesi sürecidir. Bu çerçeve kapsamın-

da değerlendirildiğinde bu çalışmada sunulan örnek olay pazarlamada pozitif bilim niteliğine 

uygun nesnel çalışmalar üretilebildiğini göstermektedir.  

Bu değerlendirmelerin bu çalışmada ortaya konan iddialara geçerli savunma dayanağı 

teşkil ettiği düşüncesinden hareketle sonuç olarak: 

 Nesne, gözlem öznelerinin bilme ya da başka bir etkinliğinin yönelik olduğu “şeyi” 

göstermektedir ve bilimde nesnellik bu doğrultuda oluşur. 

 Pazarlama araştırmaları pozitif bilim olma niteliğini karşılayabilmektedir. 

 Pazarlama araştırmalarında nesnellik mümkündür. 

 Pazarlama araştırmalarında genellenebilirlik mümkündür. 

 Pazarlama araştırmalarında birikimlilik mümkündür. 

 Pazarlama araştırmalarında yanlışlanabilirlik mümkündür. 

Bu çalışmada gözlem özneleri olan tüketicilerin algılama etkinliğinin yönelik olduğu 

“şey” örneği olarak sunulup tartışılan “algılanan hizmet kalitesi” olgusunun, kavramsal ve ope-

rasyonel düzeye getirilerek nesnelleştirildiği görülmektedir. Pazarlama araştırmalarının pozitif 
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bilim performansı sonucu ortaya konan “algılanan hizmet kalitesi”, kavramsal düzeydedir ve 

öznelerin değişken/cari algılamalarından arınık “nesnel” bir yapıdır.   

Pazarlama araştırmaları yoluyla pozitif bilim niteliğine uygun olarak ortaya konan “algı-

lanan hizmet kalitesi”, pazar araştırmalarında geçerli ve güvenilir normatif önermeler üretmek 

için de kullanılabilir. Çeşitli kurum veya kuruluşların müşterilerine sundukları hizmetin algıla-

nan düzeyini belirlemek, hangi unsurlarda iyileştirme gereksinimi olduğunu saptamak ve yapı-

lan iyileştirmeler yoluyla sağlanan değişimi takip etmek mümkündür. Örneğin Yaman ve Se-

lek’in (2017) eğitimde hizmet kalitesini ölçmek için Konya ilinde bulunan Meram ve 

Karatay ilçesindeki Temel liselerde yaptıkları gözlem, bilimin normatif yönüne işaret 

etmektedir.  

Elbette tüm bu tespitler öznelerin bir hizmete yönelik ilgili periyoddaki algılarını gözle-

meyi sağlayacağı ve algılar da çeşitli uyaranların etkisiyle değişim gösterdiği için caridir. Pazar-

lama biliminin ürettiği bilgilere hâkim bir pazar araştırmacısı, APD’nin tanımında belirtilen 

“alan, kullanan, ortaklar ve toplumun geneli için değer ifade eden öneriler” normatif çıkarımlar-

da bulunabilir. Pazar araştırmacısının öneri getirmeyi amaçladığı konu örneğin “algılanan hiz-

met kalitesi” olduğunda, PZB’nin önerdiği biçimde beklenti ve algılanan performansı ayrı ayrı 

belirlemeyi öngören fark modelini (gap model) veya Cronin ve Taylor’ın sadece performans 

belirlemenin yeterli olduğunu iddia eden (only performance) yaklaşımını tercih edebilir. Algıla-

nan hizmet kalitesinin belirlenmesinde burada sunulan örnek olay kapsamına dâhil edilmemiş 

“önem performans” gibi farklı yaklaşımlar datercih edilebilir. Pazar araştırmacısının bu tercihle-

rinde kurumun sunduğu hizmetin ve hizmeti alan müşteri grubunun niteliği, araştırmanın finan-

sal ve zamansal imkânları gibi ölçütler belirleyici olacaktır. Ancak pazar araştırmasının pozitif 

bilim üreten pazarlama araştırmalarından farklı olarak özne odaklı olduğu (kurum veya müşteri-

lerin durumu) dikkate alınmalıdır. Oysa pozitif bilim niteliğine sahip pazarlama araştırmaları 

olgunun nesnel düzeye ulaşmasına ve nesne üzerindeki tartışmalara odaklıdır. Tıpkı fiziğin “teo-

rik fizik” ve “uygulamalı fizik” olarak çift yönlü gelişmesi gibi, pazarlama araştırmaları ve pa-

zar araştırmaları da çift yönlü gelişmektedir. Pozitif bilimin nesnel ve kavramsal düzeyine karşı-

lık gelen pazarlama araştırmaları yoluyla üretilen bilgiler, geçerli ve güvenilir normatif önerme-

ler üretmesi beklenen öznel ve uygulamaya dönük pazar araştırmaları için gereken girdiyi sağ-

lar. Bu perspektiften bakıldığında, pazarlama araştırmaları temel bilim niteliğinde kavramsallaş-

tırma ve teorileştirme süreçleri yürütürken, pazar araştırmalarının uygulamalı bilim pratiğiyle 

örtüştüğü düşünülebilir. Nitekim nitelikli pazar araştırmalarında da geçerlilik, güvenilirlik, sı-

nama, birikimlilik gibi bilimsel ölçütler gözetilmektedir. Temel fark; pazar araştırmaları öznele-

rin uygulama pratiklerine dönük somut öneriler getirmeye, pazarlama araştırmalarının nesnel 

yapının kavranmasına yönelik üst soyutlama seviyesinde bilgi üretmeye yönelik olması olabilir. 

Buraya kadar yapılan tartışmalardan hareketle pazar araştırmaları ve pazarlama araştırmaları 

arasındaki ortak noktalar ve farklar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

Şekil 1. Pazar ve Pazarlama Araştırmalarının Ortak Noktaları ve Farkları 
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Şekilde görüldüğü gibi; geçerlilik, güvenilirlik, birikimlilik ve sınanabilirlik hem pazar ve 

hem de pazarlama araştırmalarının ortak niteliklerdir. Ortak olanlar dışında belirtilen unsurlar; 

pazarlama ve pazar araştırmalarının bu çalışmada tartışılan niteliksel farklarını yalınlaştırmak 

amacıyla derlenmiştir. Pazarlama araştırmaları yoluyla üretilen kavramsal yapılar, pazardaki 

aktörlerin durumunu belirleyecek sorgulama çerçevesine ve bulguların bu paralelde yargılan-

masına destek olur. Kavramsal yapılar olgunun gözlem nesnesine dönüştürülmüş halidir ve bu 

nedenle pazarlama araştırmalarında ortaya konan yapılar veya bu yapılar arasındaki ilişkisel 

örüntüyü betimleyen teoriler nesneye dair, yani nesneldir. Pazarlama araştırmaları yoluyla üreti-

len yapı (İngilizce karşılığı: construct) ve teoriler, pazar araştırmalarında “pazardaki belirli ak-

törlerin yani öznelerin durumunu” belirlemeyi amaçladığı için özneldir. Kavramsallaştırma ve 

teorileştirme zihnin soyutlama (İngilizce karşılığı: abstraction) performansıdır. Normatif öner-

melerde bulunmak ve bunları sınamak saha yönelik geçerli ve güvenilir uygulama pratikleri 

geliştirmeye yönelik bir performanstır. Soyutlama düzeyi arttıkça genellenebilirlik artar. Bura-

daki genelleme “olgu veya oluşa” yöneliktir. Pazarlama araştırmalarında olguya dair çizilen 

kavramsal çerçeve ve oluşa dair geliştirilen teoriler, pazar araştırmalarında belirli bir örneklem-

den sağlanacak verinin geri planını belirlemek ve sahadaki uygulamalara yönelik çıkarım ve 

önerilerde bulunmak için kullanılır. Pazar araştırmalarındaki örneklemin durumu/tutumu koşul-

lara göre değişebilen nitelik taşıdığı için veri caridir. Pazar araştırmalarındaki cari verinin ve bu 

veriye dayanan bulgu ve bilginin genellemesi “evrene” yöneliktir. Bu nedenle pazar araştırmala-

rında “evrene genellenebilir”, pazarlama araştırmalarında “olgu veya oluşa genellenebilir” ör-

neklem seçimi gerekir. Olgu ve oluşa genellenebilen örneklem seçiminin nasıl yapıldığı, bu 

çalışmada belirtilen örnek olay kapsamındaki araştırma tasarımlarında görülebilir. Pazar araş-

tırmalarının normatif önermeleri sınamalar yoluyla doğrulanabilir. Hipotez önerme mantığının 

doğası gereği “yokluk hipotezinin istatistiksel anlamlılık düzeyinde reddi” aranır. Yokluk hipo-

tezinin “istatistiksel anlamlılık düzeyinde ret” edilememesi, önerilen ilişkinin veya farkın yok-

luğuna delalet edemediği için, normatif önermelerde yanlışlama mümkün olamamakta ve bu 

haliyle sınamalar doğrulamaya yönelik yapılmaktadır. Pozitif pazarlama araştırmalarında ise 

mevcut yapıdan fark gösterdiği iddiasıyla önerilen yeni yapıya yönelik sınamalar yapılır ve yeni 

önerilen kavramsal veya ilişkisel yapının öncekine kıyasla daha geçerli veya güvenilir olduğu 

ispatlandığında, bu ispatlar önceki yapıya yönelik bir yanlışlama özelliği taşır. Yeni betimlenen 

olgu ve oluşların geçerlilik ve güvenilirliğin daha yüksek veya kapsayıcı olduğu iddiası önceki 

kavramsal yapılar ve teorilerle karşılaştırma koşuluyla mümkündür. Sınamalar yoluyla önceki-

lerden daha geçerli ve güvenilir olduğu ispat edilebilen olgu ve oluşlar betimlemek “pozitif” 

yanlışlama olarak değerlendirilebilir. Pozitif yanlışma, pozitif bilimin gelişmeci niteliğini des-

tekler. Bu haliyle pozitif araştırmalarda “yanlışlama, birikimlilik ve gelişim” birbiriyle bağlantı-

lı yürür. Burada “pozitif” olarak etiketlenen yanlışlama yaklaşımının yöntemsel olarak nasıl 

tasarlanabileceğine dair detaylar bu çalışmada derlenen örnek olay kapsamındaki çalışmalarda 

görülebilir. 

Pazar araştırması ve pazarlama araştırması ayrımına dair yukarıda yapılan tartışmalar, pa-

zar araştırmalarının uygulamalı bilim, pazarlama araştırmalarının ise temel bilim niteliği taşıya-

bileceği düşüncesini doğurmaktadır. Tıpkı fizik alanında temel bilim (teorik fizik) ve uygulama-

lı bilim (fizik mühendisliği) ayrımı olduğu gibi pazarlama alanında da temel ve uygulamalı bi-

lim ayrımı yapılabilir. Temel bilim niteliğindeki teorik fizik; ısı, ışık, ses, kütle, elektrik gibi 

kavramsal düzeydeki soyut konularla bilgi üretimine yönelmektedir. Uygulamalı bilim niteli-

ğindeki fizik mühendisliği, temel fizikte üretilen bilgileri kullanarak işlevsel teknolojilerin tasa-
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rımını ve çalışır olmasını destekleyebilmektedir. Üst soyutlama seviyesinde, kavramsal düzey-

de, nesnel bilgi üretmeyi amaçlayan pazarlama araştırmalarını pozitif-temel, bunları gündelik 

pratiklere aktaran pazar araştırmalarını normatif-uygulamalı olarak değerlendirmek, pazarlama 

bilimi konusundaki sonraki tartışmalar için yeni zeminler oluşturabilir.  
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