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Abstract
Core statements of naturalism exhibit features of monism, and they acknowledge the
empirical sciences as a standard of genuine investigation. Empirical sciences largely refer to
natural sciences in terms of conflicts between the social and natural sciences. It is typically
acknowledged that scientific legitimacy arises through an adaptation of concepts, principles,
theories, and methods of the natural sciences. Orthodox economics philosophically depends
upon naturalism. On the other hand, institutional economics which is one of the leading
heterodox tratition in economics persistently criticize the main assumptions of neoclassical
orthodoxy, such as methodological individualism, rationality, adaption of the terms of physics
etc. Although its critiques provide a wider agenda to reconstruct a new theory, institutional
economics also philosophically depends upon American pragmatism and it is well known that
the tradition of pragmatism is closely related with naturalism. This paper argues that the
reinterpretation of American pragmatism in terms of hermeneutics may provide a powerful
ground to institutional economics to reconstruct its theory.
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Kurumsal İktisat ve Naturalizm: Ortodoks iktisada muhalefetin
imkanları ve kısıtları
Ferudun Yılmaz
Özet
Naturalizm, sosyal bilimlerin yeterince bilimsel olabilmesi için doğa bilimlerinin yöntemini
taklit etmesi gerektiğini savunur. İktisat biliminin ana akımı da sosyal bilimlerin ilk güçlü
temsilcilerinden birisi olarak epistemolojik temelini başlangıcından beri natüralizm olarak
belirlemiştir. Buna mukabil heterodoks iktisat okulları iktisadın sosyal bilim olma özelliğini
öne çıkararak, aşırı soyut ve matematikselleşmiş dile itiraz etmeye başlamışlardır. Bu
heterodoks okulların başında da kurumsal iktisat gelmektedir. Kurumsal iktisat, iktisat
biliminin iktisadi dünyanın kurumsal temelini esas alan bir disiplin olması gerektiğini
savunmaktadır. Ana akım iktisadın doğa bilimlerini taklit etmesini ve Kartezyen felsefeye
yaslanmasını da eleştirmektedir. Bu eleştirisinin felsefi temelini de Amerikan pragmatizmine
dayandırmaktadır. Bu çalışmada kurumsal iktisadın felsefi temelden hareketle anaakım iktisat
eleştirisinin imkan ve sorunları tartışılacaktır. Bu eleştiri bir yandan iktisat bilimi için
imkanlar barındırırken, diğer yandan Amerikan pragmatizminin natüralizm ile olan ilişkisinin
muhtelif yorumları üzerinden kurumsal iktisadın sınırlarını da belirginleştirmektedir.
Çalışmada, Amerikan pragmatizminin hermenötik gelenek üzerinden yeniden yorumunu
içeren neopragmatizm vasıtasıyla natüralizm yaklaşımı netleştirilmeye çalışılacaktır.
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