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Önsöz
İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisatta Yöntem konularına ilgim, 

akademik yaşamımın ilk yıllarına kadar gitmektedir. Bir hocamın 
şöyle dediğini hatırlıyorum; “Bu konulara ilgi genellikle akademik 
hayatın sonlarına doğru başlar. Sende tersi oldu”. Sesinin tonundaki 
acıma hissi fark edilmeyecek gibi değildi. Aslında her şeyin başlan-
gıcında lisedeki sosyoloji hocamın hediye ettiği İktisat Kılavuzu adlı 
kitap vardı. Her derste yönelttiğim toplumsal yapıya ilişkin sorulara, 
Tevfik Çavdar’ın kitabıyla cevap vermişti. Yöntem ve tarih konula-
rına yakınlaşmamı sağlayan, fakülte ikinci sınıfında bankacı değil, 
iktisatçı olacağımı söyledikten sonra bana Karl Marks’ın Kapital’i 
okumamı öneren hocam Sencer Divitçioğlu’ydu.   

Kırk yılı aşan geçmişe baktığımda zannediyorum ki iyi yapmı-
şım. 1989 yılında ilgiyle karşılanan İktisatta Yöntem kitabım yayım-
landı. Yöntem ve İktisadi Düşünce Tarihi konularına ilgim devam 
etti. 2017 yılından itibaren İktisat ve Toplum Dergisi’nde sadece İk-
tisadi Düşünce ve Yöntem konularında yazmaya başladım. Elinizde 
tuttuğunuz bu kitaptan sonra da bu yazıların devam edeceğini söy-
leyebilirim.

Hemen hemen hepsi birbiriyle yakından ilgili olmakla birlikte, 
makaleleri dört ayrı grupta topladım. Kitabın ana teması olan, sanat 
ve ahlak bilimi tartışmalarını içeren ilk bölümde, iktisadın nasıl bir 
bilim olduğunu ele aldığım makaleler bulunmaktadır. Cevaplarını 
aramak üzere yola çıktığım sorulardan bazıları sıralamak isterim. 
İktisat bilimi liberal sanat mıdır? Mekanik sanat mıdır? İkisi birlikte 
midir? İktisat biliminin kökenlerinde ahlak tartışmalarının önemi 
nedir? 



İkinci bölüm, Neoklasik iktisat ve Sosyalizm (Sosyal Demokrasi) 
üzerine yazdığım üç makaleden oluşmaktadır. II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra özellikle ABD’de meydana gelen Soğuk Savaş ve McCarthyizm 
algısı nedeniyle Neoklasik iktisat ve liberalizm birbirini tamamla-
yan kavramlar haline dönüşmüştü. İktisadi düşünce tarihi açısından 
yaklaşıldığında bu algı iki açıdan doğru değildir: Pür bilim anlayışı 
ve Neoklasik iktisat içindeki sosyalistler. Pür bilim anlayışında öne 
çıkan çizgi, iktisat biliminin fizik gibi bir doğal bilim olduğu veya 
öyle yapma arayışıdır. Örneğin J.S. Mill’de üretimin evrensel yasaları, 
L. Walras’ta pür bilimin “matematiksel fizik” gibi olduğuna ilişkin 
yaklaşım temeldir.  İkincisi ise J.S. Mill’den başlayarak L. Walras, F. 
Von Weiser, K. Wicksell, A. Marshall ve tabii O. Lange gibi çok sayı-
da iktisatçı Neoklasik iktisat temellerinde sosyal adalet ve eşitlik gibi 
arayışlarda iktisat yapmışlardır. 1947 öncesi Neoklasik iktisat çoğul-
cuydu. Bu bölümde, Neoklasik iktisat çoğulculuk temelinde tekrar 
ele alınmıştır. Benim bu konulara duyduğum yakın ilgi 1980’li yıllara 
dayanmaktadır. Yazdığım makaleler 1991 yılında yayımlanan “Piya-
sa, Özgürlük ve Eşitlik” kitabımda yayımlandı. 

Üçüncü bölümde evrimci iktisatla ilgili bir makale yer almakta-
dır. Makale, son on yıldır “Kompleksite İktisadı”na ilişkin çalışma-
larımın yansımasıdır. Makalede evrimci iktisadın, özellikle kom-
pütasyondaki gelişmelerle birlikte ana akım iktisadın parçası olup 
olamayacağı sorgulanmaktadır.

Dördüncü bölümde Türkiye’de iktisat bilimi ve iktisadi düşünce 
geleneğini değerlendiren iki makalem bulunmaktadır. Bu iki makale 
de ilk bölümle yakından ilgilidir. Türkiye’de iktisat biliminin sorunla-
rına yapılan vurgu nedeniyle ayrı bölümde yer alması tercih edilmiştir.

Sonuç bölümü bir anlamda bütün çalışmalarımın ” iktisat Bilimi 
ve Bilimsel İlerleme” başlığında yeniden gözden geçirildiği bir ma-
kaledir.

Ercan Eren
Mart, 2021
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“Techne”, Sanat ve İktisat1

İktisat literatüründe iktisadın bilim mi, sanat mı yoksa her ikisi 
birden mi olduğuna dair özellikle 20. yüzyılın başında çok sayıda 
görüş bildirilmiş ve tartışmalar yapılmıştır. Zaman zaman sanattan 
ne anlaşıldığı konusunda yaşanan karışıklıklar nedeniyle hatalı bil-
dirimlerde bulunulabilmektedir. Karmaşa, orijinal anlamı ile zaman 
içinde oluşan anlam değişikliklerinden veya yeni içeriklerin katılma-
sından kaynaklanmaktadır.

Sanat Nedir?

Karışıklığın nedenlerini sözlüklerdeki sanat tanımından hareket-
le görebilmek mümkündür. TDK’ye göre sanat: (1) Bir duygu, tasa-
rı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya 
bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.  (2) Belli bir 
uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak 
yaratılmış anlatım. (3) Bir şey yapmada gösterilen ustalık. (4) Bir 
meslekte uyulması gereken kuralların tümü. (5) Zanaat. 

Farklı anlamlar sanat kavramının orijininden kaynaklanmakta-
dır. Kelimenin orijinali, Yunanca techne kelimesidir. 

Techne sözcüğü, ereği bir şey ortaya koyma ve yaratma olan, doğ-
ru plana göre yönetilmiş bir davranış anlamına gelmekledir.  Bugün 
bu tanım, sanat sözcüğünün yalnızca bir bölümünü karşılamaktadır.

1 Techne sözcüğüne dikkat çeken ve sanat (art) kavramına değişik açılardan yak-
laşmama yardımcı olan Heykeltıraş, Dr. Züleyha Altıntaş’a teşekkür ederim. 
Ayrıca eşim, yazar Nüket Eren makalenin her aşamasında katkıda bulunmuş-
tur.

1
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Techne kelimesinden hareketle art (sanat)  zamanla üç anlam 
içermektedir: (a) Sanat, (b) zanaat (zanaat ve uygulamalı bilim), (c) 
formel bilimler ve sosyal bilimler. Techne kelimesinin orijinalinde sa-
nat ve zanaat (ve bilim!) iç içedir ve her ikisini de içermektedir. 

İktisatta ve diğer disiplinlerde üç anlamda da kullanılabiliyor ve 
karışıklık buradan kaynaklanmaktadır. Her üçünde de ortak nokta 
incelik, maharet, ustalık (skill) ve insan vurgusudur. Doğal değil, in-
sanın organize ettiği, tasarladığı faaliyetlerdir.

Kadim Yunan’dan hareketle sanat sözcüğünün içeriğindeki geliş-
meler özetlenmeye çalışılacaktır.

Orijini (Kadim Yunan)

Yunanca “techne” (teknik bilgi), Latince “ars”, İngilizceye “art” 
olarak tercüme edilmiştir. Fakat “techne”, aynı zamanda “zanaat 
(craft)”, “ustalık (skill)”, “uzmanlık (expertise)”, “teknik bilgi” ve hat-
ta “bilim” olarak “teknolojik” kültürümüzün şekillenmesinde belir-
leyici olmuştur (Roochnik, 1998). Marangozluk, ayakkabı yapmak, 
ilaç yapmak gibi birçok farklı alan techne kavramı içinde karşılık 
bulmuşlardır.

Klasik kültür olarak adlandırılan kadim Yunan ve Roma’da bu-
günkü anlamda sanat (art-güzel sanatlar) için özel bir terim yoktur. 
Yunancada techne (artistik çalışmada mekanik yetenek, tekniksel), 
Latincede ars, terimleri insan faaliyetlerinin bütün çeşitlerine uy-
gulanabilir. Çoğu zaman marangozluk, tarım, sağlık gibi alanlarda 
zanaat veya bilimi çağrıştırmaktadırlar. Karışıklar da buradan kay-
naklanmaktadır.  

Tartışma, episteme ve techne kelimeleriyle başlamaktadır. 

Episteme ve Techne
Episteme ve techne, bilginin farklı tiplerini kaynak gösteren ka-

dim Yunan’ın art terimleridir. Bugün çoğunlukla episteme zanaatın 
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teorik temellerine, techne gerçek şeyleri inşa etmek için kullanılan 
pratik mühendislik bilgisine kaynaklık etmektedir. Genellikle episte-
me bilgi, techné zanaat veya sanat olarak tercüme edilmektedir. Çağ-
daş varsayımlarda episteme bilgi teorisi, “zanaat” veya “sanat”, pra-
tiğin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Fakat bunlar çok tartışılmalı 
tercümelerdir (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014). 

Bilgi sıralamasında techne, “bilim”den sonra gelmektedir. Mate-
matik ve felsefeye ait ilke ve nedenlerin teorik bilgisi “bilim”dir,  “pra-
tik bilgelik” ise techne’dir. Techne’de, her zaman “tıbbın amacı sağlık-
tır” örneğinde olduğu gizil bir amaç vardırss.

Kısaca kadim Yunan’da techne, sistematik bilgi ve pratik yetenek, 
deneyin her ikisini de içermektedir (Nordquist, 2017).

Tartışmalı olmakla birlikte bugünkü anlayışla bilim ve (techne) 
sanat arasında ayrımın ana noktaları şunlardır: (a) Bilim -bilgi, sa-
nat- aksiyondur. (b) Bilim herhangi bir disiplinin genel ilkelerini 
vermektedir. Sanat, özel amaçları gerçekleştirmek için bilginin pra-
tikte kullanımıdır. Sanat; bilimsel yasa, ilke ve teorilerin pratiğe uy-
gulamasıdır. (c) Bilim niceliksel, sanat nitelikseldir. Sanatta insanın 
hayal gücü önemlidir, öznellik vardır.

Techne Olarak “Zanaat-Sanat” Ayrımı
Techne kelimesinin orijinalinde daha çok, zanaat olarak anlaşıl-

ması gerekir. 
Zanaat, bilinen sonucu (amacı) performans etmektir. Yetenek bu 

sonucu garanti eder. Sanat, insan vizyonunun veya duygusunun ifa-
desidir. Sonucu garanti etmez. Sanatta “deha” ve ilham vardır. Zana-
atın bilgisi, sanat için zorunlu değildir (Janaway, 1992).

Techne’de temel özellik, kurallardır. Techne, içgüdüsel yetenek 
veya yalnızca şans gibi şeylere karşıdır, rutine dayanır. Rasyonel 

2 http://timothyquigley.net/vcs/techne.html, The Classical Concept of Art

2
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ilkeler ve kurallar tarafından belirlenen ve önceden tasarlanmış in-
san seçimini kapsar.

Aristo da techne amaçlıdır. Ressamlığı da, marangozluğu da içer-
mektedir. Kuralları uygulamada yetki ve ehliyette farklılık söz konu-
su olabilir. 

Kadim Yunan’da sanata bireyin bireysel ifadesi (açıklaması) ola-
rak değil; kurallar, teknik ve beceride ustalaşma olarak bakılmakta-
dır. Ressam ve heykeltıraşa kuralları uygulayan zanaatkâr, mekanik 
(yöntemsel) olarak yaklaşılmıştır. Şairler ve müzisyenler techne’nin 
kurallarını izlemezler, “ilahi ilham” altındadırlar.

Techne, ars ve art terimlerinde, sanattan anlaşılan yetenek, hüner, 
inceliktir. Bilgi ve yetenekler setinin (yetenek, hüner, incelik, ustalık) 
kullanımı ile bir ürün (resim, marangozluk!) ortaya çıkmaktadır, za-
naatkârlıktır.

Bu arada Socrates de bu ayrımların dışına çıkan techne açılımı 
yapılmıştır. İki techne’den söz edilir: (1) Aklın az kullanıldığı, fiziksel 
çalışma gerektiren (resim ve heykel dâhil) techne. (2) Çok az fiziksel 
çabaya ihtiyaç hisseden, aklın (reason) kullanıldığı techne (aritmetik, 
mantık, astronomi)  (Mitcham ve Schatzberg, 2009, s.33).

Socrates’in bu ayrımı zaten karmaşık bir içeriğe sahip olan techne 
kavramını daha da karmaşık hale getirmiştir.

Sanat Kavramında Gelişmeler

Sanat kavramında ilk gelişme liberal sanat kavramıdır.  Antik 
Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da bir sınıflandırma artes vurgales 
(adi, kaba sanatlar)ss ve artes libareles (liberal sanatlar) ayrımı üzeri-
nedir. Liberal sanatlar; aritmetik, astronomi, geometri, müzik,  gra-
mer, hitabet ve mantığı içermektedir. Diğer sanatlar (adi sanatlar) el 
becerisi olarak nitelendirilmiştir. Daha sonra adi sanatların bir kısmı 
(heykel, resim, mimarlık) güzel sanatlar içinde değerlendirilecektir. 

3 Mekanik sanat ve alçak (servile) sanatlar olarak da adlandırılmaktadır.

3
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Liberal sanat, öğretilebilir bilgi veya bilim demektir (Wittcombe, 
2014).

Orta Çağ Avrupa’sı ile liberal sanatlar (liberal arts) kavramıyla 
tanışılmaktadır. Latince liber, özgür, kısıtlanmış demektir. Latince li-
berales artes, özgür insanlar ve üst sınıfa verilen eğitimi içermektedir.  
Buna gramer, mantık, geometri gibi aklın geliştirilmesini sağlayan 
disiplinler dâhildir. Alt sınıflar alçak sanatlar (servile arts, köleye, 
hizmetçiye yakışır sanatlar) da yetiştirilmektedir. Doğal olarak bu 
sanatlar mekanik veya mesleki sanatlardır.  İngilizceye liberal sanat-
lar kavramının girişi 14. yüzyıldır.ss

Orta Çağ Avrupa üniversitesinde liberal sanatlar, trivium ve qu-
adrivium diye ikiye ayrılmaktadır. Trivium, dilbilgisi (gramer), be-
lagat (rhetoric) ve mantık (diyelaktik); quadrivium, aritmetik, geo-
metri, müzik ve astronomiyi (astroloji)  içermektedir. Temel bilimler 
anlamındadır.ss

Liberal sanatların her biri uzmanlık derecesinde bilmeyi (bilim) 
ve yapmayı (sanat) içeren biçimde bilim ve sanat içermektedir (Jo-
seph ve McGlinn, 2002, s.5).

The Trivium: Akıl ile bağlantılı üç dil
(language, dil yetisi, edebiyat) sanatı
Mantık: Düşünme sanatı,
Dil bilgisi: Sembolleri bulma ve birleştirme sanatı,
Retorik: İletişim sanatı.

The Quadrivium: Madde ile bağlantılı dört nicel sanat
Aritmetik: Sayı teorisi,
Müzik: Sayı teorisinin uygulanması,
Geometri: Uzay teorisi,
Astronomi: Uzay teorisinin uygulanmasıdır.

4 https://www.merriam-webster.com/dictionary/liberal%20arts
5 https://commons.wikimedia.org/wiki/Liberal_arts
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