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Bu kitap benim özel yaşamımım öyküsü değil, bir iktisatçı olarak mesleğe 
ilk adım atışımı izleyen dönemin öyküsüdür. Ancak bu öykü de içinde 

yaşadığım dönemde Türkiye kadar ilişkim olan diğer ülkelerdeki değişimle-
rin, dönüşümlerin paralelinde anlatılmıştır. Kapsanan dönem İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesi birinci sınıfında öğrenciliğimin başladığı Ekim 
1946’dan 2006 yılı sonuna uzanan 60 yıllık bir süredir. Bu sürede yaşadığım 
olaylardaki tanıklıklarım, karşılaştığım olaylar ya da kişiler hakkındaki gö-
rüşlerim ve değerlendirmelerimdir. Öyküleri anlatırken kimi zaman kişilerin 
isimlerini kullanmamayı yeğledim; nedeni, kritik bir olayda bana önemli bir 
bilgi ileten, uyarı yapan kişi, isminin açıklanmasını istemeyebilirdi. Eğer bu 
kişiye ulaşıp danışmam mümkün olamıyorsa, metinde “bir eski öğrencim, ta-
nıştığım bir kişi ya da bir eski arkadaşım” demekle yetindim. Bu tür bir kuş-
kum olmayan bütün durumlarda kişilerin isimlerini ve olayların geçtiği orta-
mı açıkladım.

Kitabın ilk nüvesi 2002 yılının kış aylarında Prof. Dr. Kenan Mortan 
ile yaptığımız uzunca bir söyleşide oluştu. Söyleşi, hocalık yaptığım İstanbul 
Bilgi Üniversitesi tarafından adıma yayınlanacak bir “Armağan Kitap” için 
düşünülmüştü. Ancak söyleşi bir makale için çok uzun, kitap için çok kısa ol-
ması nedeniyle yayımlanamadı; sadece içinden alınan bazı paragraflar, değer-
lendirmeler Armağan Kitabı’nın giriş bölümünde yayınlandı, gerisi kaldı.

2007 Ağustos ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi Genel Yayın 
Yönetmeni Sayın Fahri Aral’dan bir anı kitabı yazma önerisi bana geldiğinde, 
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Prof. Mortan ile yapılmış söyleşiyi “nüve” kabul ettim. Eski söyleşi yakın dö-
nem Türkiye İktisat Tarihi ve İktisat Fakültesi ağırlıklıydı. Bunun ilgi alanını 
genişlettim; “İçindekiler” sayfasındaki kapsamda görüldüğü gibi, benim mes-
lek yaşamım, bağlantılı gözlemlerim, tanıklıklarım, değerlendirmelerim kadar 
Türkiye, dünya, ilişkim olan diğer ülkeler ortamı da eklendi. Mortan’a söyle-
şi boyunca sorduğu sorular ve kayda aldığı söyleşisi için tekrar teşekkürlerimi 
bildirmek isterim. Belirtmeliyim ki, söyleşide bana sorduğu sorular, benim ye-
ni açılımlar için eklediğim bölümlere ve söyleşinin genişletilmesine esin kayna-
ğı oldular. Böylece, eski söyleşinin genişletilmesine önemli rehberlik ettiler.

Bu bağlamda teşekkürlerimi sunmak istediğim diğer kişilere gelince: 
Orijinal metni önce kasetten çözen, sonra da ekleri yazan idari asistan Tuba 
Kılıç Gönen’e, metni okuyup yayına hazırlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Ya-
yınevi editörü Göksun Yazıcı’ya ve Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aral’a te-
şekkürlerimi iletirim.
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