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Murat Rauf Sertel vefat
etti.
Murat Sertel, bizim
için bazen MRS yeterli rumuzdu, veya bir dönem
ö¤rencilerinin hitap ettikleri ﬂekliyle “ulu Manitu”
- Heracles M. Polemarchakis’e “God” dendi¤i gibi - çok büyük bir akademisyen örne¤iydi.
Ekonominin analitik bak›ﬂ aç›s› olmayan sosyolojizm (toplumbilimcilik) veya deskriptif (betimleyici) bir veri birikimi ve harmanlanmas›ndan
ibaret olmad›¤›n› gören ve bu düﬂüncesini uygulayan ülkemizin ilk bilimadamlar›ndan biridir.
Bildi¤im kadar›yla, ESRC bursuyla gitti¤i Oxford’dan MIT’e gönderilmiﬂti. Tezini Solow imzalad› ama asl›nda topolojist James Munkres’le çal›ﬂt›. Asistanl›¤›n› yapt›¤› Evsey Domar’dan iﬂçi
yönetimine, reel sosyalizmin sorunlar›na ve yürütülmesinin mant›ksal imkâns›zl›¤›na dair çok ﬂey
ö¤rendi¤i tahmin edilebilir. 1975-80 aras› konuyla ilgili denemelerinden oluﬂan “Workers and
Incentives, North-Holland, 1982”, baz›lar›nca
fazla formel bulunmuﬂ da olsa önemlidir ve bir
“Sertel Hayranlar› Klübü” kesinlikle mevcuttu.
Hakl› olarak.
Murat Sertel uzun y›llar Bo¤aziçi Üniversitesi’nde - genelde dört y›l›n› ‹ngiliz edebiyat›yla geçiren - baz› ekonomi ö¤rencilerine mikro ve analitik bak›ﬂ ö¤retti. Bunu çok k›sa sürede ve tek bir
ders vererek yapt›¤› söylenebilir. O tek ders 100
kiﬂilik bir lisans 3. s›n›f›nda daima 5-6 ö¤rencinin
kaderini ve sosyal sistemlere bak›ﬂ›n› de¤iﬂtirmiﬂtir. Sertel bunu aﬂikar biçimde yapmad›. Merakl›s› tahtadaki formül ve ispatlar›n arkas›nda nas›l bir dünyan›n yatt›¤›n› dersten sonra kendi
kendine arad› ve buldu.
Murat Sertel’in Türk (matematiksel) iktisatç›lar›n›n duayen’i say›lmas› do¤ald›r ve bundan
sonra da öyle say›lacakt›r. Baﬂlatt›¤› gelenek, bugün, uluslararas› oyun teorisi kongrelerine 30 civar›nda genç Türk ekonomistinin eﬂ anl› kat›ld›¤› bir düzeye ulaﬂt›. Demek, 200 kat›l›mc›s› olan

bir kongrede bu kadar yüksek oranda Türk kat›l›mc› olabiliyor. Bu yo¤unlu¤u MRS’in kuﬂaklar
boyunca yaratt›¤› esintiye borçluyuz. Ayn› yo¤unlu¤u ekonominin diger dallar›nda göremiyoruz henüz. Tabii, MRS için, öncelikle bir matematikçi - formel matematik e¤itimi olmasa da - sonra
bir iﬂyönetimcisi ve sadece üçüncü olarak bir ekonomist diyenler de ç›kabilir. Öyle olsun: What is
in a name?
Bugüne kadar karﬂ›ma ç›kan en büyük hoca
olan aziz hocam unutulmaz Murat Sertel’i sayg›yla selaml›yorum. Ne tam olarak onunla çal›ﬂma
cesaretini gösterebildim, ne de tam olarak istediklerini verebildim. Bu konudaki üzüntüm zaman›n
sona erdiremeyece¤i kadar derindir. Huzur içinde
yats›n.
Bo¤aziçi ve Koç üniversitelerinin ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Murat Sertel Fransa’da kat›ld›¤› bir
konferansta geçirdi¤i kalp krizi sonucu hayata
veda etti.
1942 do¤umlu Sertel, Robert Kolej ‹ﬂ ‹daresi ve ‹ktisat Yüksekokulu Ekonomi Bölümü’nden
mezun olmuﬂ (1963), Oxford Üniversitesi’nde
‹ktisat dal›nda yükseklisans yapm›ﬂ (1966) ve
Massachusetts Institute of Technology’den doktoras›n› (1971) alm›ﬂt›r. Genç yaﬂta, 1979’da Bo¤aziçi Üniversitesi’nde profesör olmuﬂtur. Amerika, Fransa, ‹srail, ‹spanya, Almanya, ‹talya gibi
birçok ülkede iktisat, matematik ve iﬂletme dallar›nda araﬂt›rmac› ve ziyaretçi profesör olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. Murat Sertel ayn› zamanda Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TUBA) kurucu üyesiydi.
1984 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü,
1987 International Development Research Center
(Kanada) Araﬂt›rma Ödülü, 1992 Mustafa Parlar
Bilim Ödülü’nü alan Murat Sertel’in seksen dolay›nda bilimsel makalesi ve sekiz kitab› vard›r.
Formel matematik e¤itimi olmayan Sertel,
matemati¤i kendi kendine ö¤rendi¤ini vurgulamak
amac›yla, kendisi için - büyük bir alçak gönüllülükle - s›k s›k “ben bir sokak matematikçisiyim”
derdi.
Ailesinin, sevenlerinin, bilim dünyas›n›n baﬂ› sa¤olsun.
Matematik Dünyas›
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1979’da Türkiye’ye geldi¤inde hakim olan tasviri ve içine kapal› iktisat anlay›ﬂ›n› y›km›ﬂ, yerine analitik ve uluslararas› standartlarda araﬂt›rmaya dayal›
bir perspektifi getirmiﬂtir. Böylece, ülkemiz, ‹ktisat Kuram›’nda dünyaya aç›k, uluslararas› bilimsel camiada tan›nan ve say›lan bir seviyeye gelmiﬂtir. Bugün
iktisat sahas›nda uluslararas› düzeyde araﬂt›rma yapan
Türk biliminsanlar›n›n, dünyan›n önde gelen üniversitelerinde doktora yapan Türk talebelerin, neredeyse hepsi do¤rudan ya da dolayl› olarak Murat Sertel’den ilham alm›ﬂlar, onun yaratt›¤› dönüﬂümün
rüzgar›ndan istifade etmiﬂlerdir. Yak›n tarih, tek bir
insan›n, bir ülkenin bir bilim sahas›ndaki kaderini
böylesine de¤iﬂtirdi¤ine herhalde ﬂahit olmam›ﬂt›r.
Murat Sertel’in bu ola¤anüstü baﬂar›s›n›n alt›nda, azimli kiﬂili¤i ve birey olarak uluslararas› bilim camias›ndaki sayg›nl›¤› yatmaktad›r. Oyun Kuram›,
Sosyal Seçme Kuram› ve ‹ktisadi Tasar›m gibi sahalarda önde gelen biliminsanlar›ndan biridir. ‹ktisat
Kuram›’n›n en sayg›n yay›n organlar›nda neﬂredilen
sekseni aﬂk›n makalesi ve sekiz adet kitab›n›n yan›nda, birçok bilimsel kuruluﬂun sayg›n bir üyesi, say›s›z
bilimsel toplant›n›n düzenleyicisi ve çok say›da bilimsel derginin de editörüdür. Bunlar aras›nda kurucusu ve baﬂkan› oldu¤u Center for Economic Design
(‹ktisadi Tasar›m Merkezi) ile kurucusu ve baﬂeditörü oldu¤u Review of Economic Design (‹ktisadi Tasar›m Dergisi) bu sahan›n önde gelen kurumu ve yay›n organ›d›r.
Murat Sertel’in ‹ktisat Kuram›’na yapt›¤› uluslararas› düzeydeki katk›lardan kaynaklanan sayg›nl›¤›,
Türkiye’nin de bu sahadaki yükseliﬂine yol açm›ﬂt›r.
K›sa zamanda kendisinden feyz ve/veya ilham alan bir
kuﬂak yetiﬂmiﬂ ve bugün onun açt›¤› yolda yürüyen
Türk biliminsanlar›, ‹ktisat Kuram›’nda gerek nicelik
gerek nitelik olarak dünyan›n önde gelen bilimsel zeminlerinde varl›k göstermeye baﬂlam›ﬂlard›r. Özetle,
Murat Sertel dünyada ‹ktisat Kuram›’n›n bugün bulundu¤u noktaya gelmesinde çok katk›larda bulunmuﬂ, daha da önemlisi, dünyan›n ulaﬂt›¤› noktay›
Türkiye’ye taﬂ›yarak ülkemize emsaline nadir rastlan›r bir hizmette bulunmuﬂtur. Bugün, Japonya’dan
Amerika Birleﬂik Devletleri’ne dünyan›n her ülkesinden ya¤an baﬂsa¤l›¤› mesajlar›, onun bu katk› ve hizmetlerinin tescilidir.
Murat Sertel’i 25 Ocak 2003 tarihinde, Marsilya’da, kat›ld›¤› bir uluslararas› konferansta görev baﬂ›nda kaybettik. Tutuﬂturdu¤u meﬂale ise kendisinden
ilham alan biliminsanlar› yaﬂad›kça ülkemizi ve insanl›¤› ayd›nlatmaya devam edecek.

Profesör Sertel s›cak kiﬂili¤i ve bilimsel vizyonuyla evrensel bilim çevrelerinde tan›nan ve say›lan
pek az say›daki Türk akademisyeninden biriydi.
Profesör Sertel pek çok kuﬂaktan ekonomi ö¤rencisi ve akademisyene ufuk açm›ﬂ, ilham vermiﬂtir; evrensel düzeyde baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ ve en üst standartlarda doktora ö¤rencilerini yetiﬂtiren bir kimse olmay›
baﬂarabilmiﬂtir. ‹yi bir vatansever ve dünya insan›yd›.
Murat Sertel dostlar›, ö¤rencileri, Türkiye ve
dünyadaki akademik toplulukça çok özlenecek. Üniversitemiz nam›na eﬂi Jenny, o¤lu Tevfik ve tüm ailesine içten baﬂsa¤l›¤› dileklerimizi iletiyorum.
Attila Aﬂkar / Koç Üniversitesi Rektörü
[...] Parlak bir zekâya, çözümleyici ve yarat›c› bir
beyne sahipti. Türkiye’nin alt›n bir donemi olan 60’l›
y›llar›n da etkisiyle, eme¤i ön plana ç›karan bir siyasal-ekonomik düzenin yap›s›n› da anlama çabas› içindeydi. Mant›kl› ve y’leri yutan çok hoﬂ bir konuﬂma
üslubu vard›. Girdi¤i tart›ﬂma gruplar›ndaki ö¤rencilerin kendisine hayran oldu¤unu bugün gibi hat›rl›yorum. Ayr›ca, bilir misiniz ki, Murat, o s›rada Ankara’da çok tutulan kulüplerden birinde ﬂark›
söyleyen ve program›n› “Mühür gözlüm” türküsüyle sonland›ran ﬂark›c› Alpay’›n arkas›nda bateri çal›p vokal de yapm›ﬂt›r.
Murat Sertel çok önemli bir kiﬂiydi. Bu bak›mdan,
kendisini ve yapt›klar›n› anlay›p takdir edecek önemli araﬂt›rmac›lar da yetiﬂtirmiﬂ olmas›na ve onlar›n
Murat’›n yapt›klar›na eriﬂen ürünler verece¤ine dair en
küçük bir kuﬂkum olmamas›na ra¤men, Turkiye’nin
kayb›n›n çok büyük oldu¤unu bilelim.
Hat›ras› önünde sevgi ve özlemle e¤iliyorum.
Herkesin baﬂ› sa¤ olsun.
Fikret Görün
Dogu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü
Say›n Murat Sertel’in ö¤rencisi oldu¤um için gurur duyuyorum ve kendimi çok ﬂansl› hissediyorum.
Derslerden sonra olan PS saatlerinde sizi sorular›mla
bunaltsam da bana hep sab›rla yan›t verdiniz ve beni
her zaman do¤ru yönlendirdiniz. Sizi hep hat›rlayaca¤›z ve sayg›yla anaca¤›z. Hepimizin baﬂ› sa¤olsun.
Özlem Ayaz Arda-Koç MBA I
Bugüne kadar ö¤rencili¤ini yapt›¤›m en ilham
verici Hocam› kaybetmenin üzüntüsünü yaﬂ›yorum.
Hocam senin ö¤rencin olabildi¤im için kendimi çok
ﬂansl› görüyorum. Herkesin baﬂ› sa¤olsun.
Deniz Aylan, Koç MBA 2004
De¤erli Hocam, gerçekten çok ﬂey ö¤rendim senden. Ah be hocam, keﬂke böyle gitmeseydin, çok kötü oldu bu, çok.
Yavuz Durgut

Remzi Sanver
‹stanbul Bilgi Üniversitesi ö¤retim üyesi
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