
‹
stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› olarak, y›llar›n› Türkiye’de iktisat biliminin geliflimine ver-

mifl, önemli katk›larda bulunmufl, binlerce ö¤renci yetifltirmifl, say›s›z makale ve kitap yay›nla-

m›fl olan hocam›z Prof.Dr. Gülten Kazgan için bir arma¤an kitap haz›rlamay› tasarlad›¤›m›zda,

bu çal›flman›n bugüne kadar akademik dünyada bilinen benzerlerinden farkl› olmas›n› ve okun-

duktan sonra kitapl›klar›n tozlu raflar›na terkedilmemesi gerekti¤ini düflünmüfltük.

Asl›nda düflündü¤ümüz fley; de¤iflik bir sistemati¤e sahip, arma¤an edilen kiflinin emek

verdi¤i konular› kapsayan ve sözkonusu bilim insan›n›n özel yaflam›ndan çal›flma yöntemlerine

kadar bütün özelliklerini biraraya getiren yaz›larla birlikte, baflta yetifltirmifl oldu¤u akademis-

yenler olmak üzere de¤iflik  yazarlardan makaleleri biraraya getirmekti. Bununla birlikte, arma-

¤an kitab›n› bir anlamda baflvuru kitab› haline getirecek çal›flmalar da kitab›n sistemati¤inin

önemli parçalar› olacakt›. 

‹flte Gülten Hoca’n›n kitab›n› haz›rlarken  böyle bir düflünceden yola ç›kt›k. Sonunda plan-

lad›¤›m›z her fleyi gerçeklefltiremesek bile, elinizdeki kitap bir anlamda içimize sinen ve hepsinden

önemlisi hocam›za yarafl›r bir çal›flma haline geldi. Bir baflka yan›yla da, akademik yay›nc›l›kta

benzeri daha önce haz›rlanmam›fl böylesi bir çal›flmay› gerçeklefltirmek yay›nevimiz için ayr› bir

gurur vesilesi oldu.

Kitab›n esas a¤›rl›¤›n› oluflturan “Türkiye Ekonomisi Üzerine Yaz›lar”da Prof.Dr. Asaf Sa-

vafl Akat’tan Prof.Dr. Toktam›fl Atefl’e; Prof.Dr. Erdo¤an Alkin’den Prof.Dr. Burhan fienatalar’a,

Prof.Dr. Taner Berksoy’a, Prof.Dr. ‹zzettin Önder’e, Prof.Dr. Toker Dereli’ye, Prof.Dr. ‹lter Tu-

ran’a, Prof.Dr. Yavuz Cezar’a; Tevfik Çavdar’dan Mahfi E¤ilmez’e, Mustafa Sönmez’e ve daha

birçok ö¤retim üyesi ve yazara uzanan genifl bir kadronun Gülten Hoca için kaleme ald›klar› ma-

kaleler bulunuyor. 

Sunufl



Kenan Mortan’›n Kazgan’la yapm›fl oldu¤u ve neredeyse bir kitap olabilecek söylefliden

baz› bölümlerin hocan›n foto¤raflar›yla birlikte yerald›¤› “Gülten Kazgan Anlat›yor”da, bir bi-

lim insan›n›n yaflam öyküsünü ve düflünce serüvenini okuyabileceksiniz.

Bunlarla birlikte kitab› bir baflvuru kitab› haline getirecek birkaç önemli bölüm daha bu-

lunmaktad›r. 

“Gülten Kazgan Bibliyografyas›”, dönemlere iliflkin görsel malzeme ile sunulan, Yrd.Doç.

Dr. Murat Koraltürk’ün “Türkiye’nin Ekonomi Tarihi Kronolojisi 1923-2004” ve hocan›n ö¤-

rencilerinden Prof.Dr. Nihat Falay’›n araflt›rma görevlisi Aysel Ar›kbo¤a’n›n katk›s›yla haz›rlad›-

¤›, Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak Türkiye’de yay›nlanm›fl kitaplar› içeren, Mortan’›n çal›flma-

s› gibi ayr› bir kitap haline gelebilecek “Prof.Dr. Gülten Kazgan ‹çin Bir Bibliyografya Deneme-

si” bu konudaki  düflüncemizin do¤rulu¤unu kan›tl›yor.

Kitab›n haz›rlanmas›nda birçok kiflinin eme¤i var; baflta yaz›lar›yla Gülten Hoca’ya olan

sevgi ve sayg›lar›n› dile getiren de¤erli yazarlara, sonra çal›flmalar›n› bize sunan Falay, Mortan ve

Koraltürk’e, Gülten Hoca’n›n gözü gibi bakt›¤›, korudu¤u, kollad›¤› ‹ktisat Fakültesi Mezunlar

Cemiyeti’ne, cemiyet sekreteri Tülay Peköz’e, eski baflkanlardan Alpay Biber’e, Toktam›fl Atefl’e

ve Hilâl Akgül’e teflekkür ediyoruz. Sadece sayd›klar›m›z de¤il, kitaba eme¤i geçen nice seveni var

Gülten Hoca’n›n: Baflta kitab›n tasar›m›n› yapan Mehmet Ulusel, Maraton Dizgievi’nden Hüsnü

Abbas, Hamit Balaban, Kadir Abbas, foto¤raflar› çeken Engin Gerçek, bant çözümlerini yapan

Tuba Derya K›l›ç, ‹lknur Toygar De¤er, Aynur Diz, tabiî bir de yay›nevi çal›flanlar› Esra Eren, Ifl›l

Baysal, Sait K›z›l›rmak, Can Cemgil, Kadir Güven, fiinasi Korkutur, Mevlüt Demir, Lerzan Kö-

mürcü, Çi¤dem Uzun ve Bülent Cepdibi ve di¤erleri... Onlar da bu teflekkürü hakkediyor.

‹stanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Baflkan› O¤uz Özerden, kitapta yeralan ve Gül-

ten Kazgan’›n üniversitenin kuruluflundaki önemini vurgulad›¤› k›sa yaz›s›n› flu sözlerle tamam-

l›yor: “Teflekkürler Gülten Hoca...” 

Biz de ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› olarak ayn› sözleri hem bilim hem yay›n dün-

yas› ad›na tekrarlamak istiyoruz: “Teflekkürler Gülten Hoca...”
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