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ÖZAL, Turgut 
(1927-1993) 

Türkiye Cumhuriyeti 'nin 
sekizinci cumhurbaşkanı. 

_j 

13 Ekim 1927'de Malatya'da doğdu. 
Babası Mehmet Sıddık Bey, annesi Hafi
ze Hanım'dır. Aile Cinlioğlu olarak tanın
maktadır. Anne tarafı, Elazığ 'ın Çemişke

zek ilçesinin 197 4 yılında Keban Barqjı'
nın altında kalan Torna mezrasındandır ve 
Kayı boyuna dayanır. Babasının memuri
yeti sebebiyle Anadolu'da çeşitli mektep
lerde okudu. Bilecik'in Söğüt ilçesinde baş
ladığı ilkokulu dördüncü sınıfta iken ( 1937) 
babasının tayini Silifke'ye çıktığından Si
lifke'de bitirdi. Silifke'de girdiği ortaoku
lu Mardin'de tamamladı. Mardin'de o za
manlar lise olmadığı için ailesi onu Konya 
Lisesi'ne gönderdi. Bir yıl sonra da orta
okulu bitiren kardeşi Korkut'la birlikte Kay
seri'deki liseye nakledildL Buradan mezun 
olunca ( 1945) gittiği istanbul'da kaydoldu
ğu istanbul Teknik Üniversitesi'nden 1950'
de yüksek mühendis olarak mezun oldu. 
Üniversite yıllarında dini alt yapısı güçlen
di ve burada iken Necmettin Erbakan'la 
tanıştı. Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı'
nın evindeki bir sohbette daha sonraları 
sıkı bir irtibat içinde olacağı Mehmet Za
hit Kotku'nun yakın arkadaşı ve dergahın 
postnişini Abdülaziz Bekkine ile tanıştı . 

iık görevine 1950'de Elektrik işleri Etüt 
idaresi'nde başladı. Süleyman Demirel'in 
de çalıştığı bu kurum o yıllarda Ankara'
nın en iyi kurumları arasında yer alıyordu . 

Demirel baraj projelerini çizerken Özal da 
projelerin elektrikle ilgili hesaplarını yapı
yordu. Bu arada Hasan inan'ın kızı Ayhan 
Hanım'la evlendi. 1951 yılının ilkbaharında 
başlayan ve sonbaharında sona eren bu 
evlilik onda derin iz bıraktı . Altı ay sonra 
elektrik enerjisi ve mühendislik ekonomi
siyle ilgili eğitim görmek üzere bir yıllığına 
Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ame
rika'nın teknolojisinden ve toplumsal ya
şamından etkilendi. 1953'te Türkiye'ye dö
nünce Elektrik işleri Etüt idaresi'nde ça
lışmaya devam etti ve genel müdür tek
nik müşaviri oldu. ikinci evliliğini 31 Mayıs 
1953'te Se m ra Yeyinmen ile yaptı. 1958'
de Ankara'da iki yıllık Devlet Yatırım Pla
nı 'yla ilgili çalışma grubunda yer aldı; bu 
grup Devlet Planlama Teşkilatı'nın çekirde
ğini oluşturdu. 1957'de Devlet Su işleri 
genel müdürü olan Süleyman Demirel'in 
1958 ve 1959 yıllarında danışmanlığını yap
tı . 1959-1961 yıllarında ifa ettiği askerlik 
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görevinin ardından Elektrik işleri Etüt ida
resi'ndeki vazifesine geri döndü ve 1965 
yılına kadar bu görevini sürdürdü. 

1965'te Süleyman Demirel hükümeti ku
rulunca başbakanlık müşavirliğine tayin 
edildi. 1967'de Devlet Planlama Teşkila
tı'nın başına getirildi. Bu görevinin yanın
da Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları Yönetim 
Kurulu üyeliği, Para Kredi başkanlığı, Eko
nomik Koordinasyon Kurulu başkanlığı, Av
rupa Ekonomik Topluluğu ve Bölgesel Kal
kınma ve işbirliği Örgütü kurul başkanlığı 
yaptı. 12 Mart 1971 muhtırasının ardın
dan görevden alımnca Dünya Bankası'n
dan gelen teklifi kabul ederek Dünya Ban
kası Başkanı Mc Namara'nın özel danış
manı oldu. 1975'te Türkiye'ye dönüp Sa
bancı Holding'de genel koordinatör ola
rak işe başladı. Daha sonra çeşitli firma
larda değişik görevlerde bulundu. Aynı dö
nemde Madeni Eşya Sanayicileri Sendika
sı üyesi oldu. Bir süre sonra Madeni Eşya 
Sanayicileri Sendikası'nın önce yönetim ku
rulu başkanlığını, ardından genel başkan
lığını üstlendi. 1977 seçimleri öncesinde 
Mill'i Selamet Partisi'nden izmir'den mil
letvekili adayı olduysa da seçilemedi. Sü
leyman Demirel 12 Kasım 1979'da bir azın
lık hükümeti kurunca hükümetin planla
ma ve başbakanlık müsteşariıkiarına ge
tirildi. 24 Ocak 1980 tarihinde yayımlanan 
ve "24 Ocak kararları" diye anılan Türki
ye'nin en köklü ekonomik reformuyla ilgili 
kararların alınmasında başta gelen isim
ler arasında yer aldı. 

12 Eylül 1980 darbesinde Kenan Evren 
tarafından çağrılarak 24 Ocak kararları
nın uygulanacağı ve beraber çalışma is
teği kendisine bildirildi. 20 Eylül'de kuru
lan Bülent Ulusu hükümetinde ekonomi
den sorumlu başbakan yardımcısı oldu ve 
13 Temmuz 1982'de istifasına kadar gö
revini sürdürdü. Halk oyuna sunulan yeni 
anayasa 8 Kasım 1982'de kabul edilip par
ti kurma çalışmaları başlayınca 20 Mayıs 
1983'te Anavatan Partisi'ni oluşturdu. 6 
Kasım 1983'te yapılan genel seçimlerde 
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tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde 
etti. 13 Aralık 1983'te kurduğu hükümet 
24 Aralık 1983'te Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nden güven oyu aldı. Böylece baş
bakan olarak Türkiye'nin 1980'li yıllarına 
damgasını vuracağı yeni bir dönemi baş
lattı. Şubat 1987'de Amerika'da "kroner 
by-pass" ameliyatı oldu. Aynı yıl gerçekleş
tirilen erken genel seçimlerde de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nde tek başına hü
kümeti kuracak çoğunluğu sağladı. Ana
vatan Partisi'nin 18-19 Haziran 1988 tari
hinde yapılan ll. olağan büyük kongresin
deki konuşması esnasında kendisine dü
zenlenen suikastta parmağından hafif şe
kilde yaralandı . Kürsüden bu durumda yap
tığı konuşma kamuoyunda derin etki bı
raktı. Kenan Evren'inyerine 31 Ekim 1989'
da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cum
hurbaşkanı seçildi ve 9 Kasım'da cum
hurbaşkanlığı görevini devraldı. 17 Nisan 
1993'te kalp krizi geçirerek öldü. Böylece 
1983 yılında başlayan , Türkiye'nin ekono
mik, siyasal ve toplumsal alanlarında bir
çok yeniliğin yapıldığı bir dönem sona er
miş oldu. 

Turgut Özal bir devlet adamı olarak ba
zan mütevekkil, kaderci, bazan da inatçı 
bir karakter sergilemiştir. Kafasına koy
duğu işi mutlaka başarmak isteyen bir 
kişiliğe sahipti. Kazanma arzusu, kaybet
meyi kabullenmemesi ve tez canlılığı ile 
dikkat çekiyordu. Bürokratik işlemlerin 
uzamamasını ister. sürekli yenilik peşin
de koşardı, yeni teknolojiye karşı özel bir 
merakı vardı. Siyasi hayatında ve davra
nışlarında liberal düşünce tarzı onun en 
önemli özelliğiydi. O zamana kadar Türki
ye'de alışılmamış bir siyasetçi profili çiz
mişti. Konuşmaları, mimikleri, davranışla
rı ve insanlara yaklaşım tarzı ile sade bir 
insan görüntüsü ortaya koymuş, halka ya
kın davranışlarıyla geniş kitlelerin sempa
tisini kazanmıştı. Bu durumuyla halkın gö
zünde her gün karşılaşılan bir insan pro
fili çizmekteydi. Siyaset sahnesinde asık 
suratlı, üstten bakan devlet adamı yeri
ne sevimli ve sempatik bir görünüm ser
gilemişti. Türk halkının çoğunluğu Özal'ın 
şahsında kendi kimliğiyle iktidara ortak 
olduğuna inanmıştı. Özal, devletin gelece
ğe yönelik kimlik tasavvuru ile halkın ta
rihsel süreçten gelen geleneksel kimliği 
arasında bağlantı kurma becerisini de gös
termişti. Bir yönüyle Türkiye'yi çağdaş dün
yanın rasyonel değerleriyle buluşturmaya 
çalışırken diğer yönüyle Türk insanının ye
rel değerlerine evrensel ufuklar açma ça
basındaydı. 

Özal, siyasi olarak kavgadan uzak dört 
farklı eğilimi birleştirme hedefini ortaya 
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koymuş. kendi görüş ve düşüncelerini esas 
alarak bu dört eğitime yeni bir ruh ve an
layış kazandırma yoluna gitmişti. Temel
de muhafazakar aile yapısına sahipti. Cum
huriyetçi yönetici sınıfının yetiştiği ortam
da yetişmemiş, Cumhuriyet'in bürokratik 
kadrolarını yetiştiren okullarda okuma
mıştı. Yaşam tarzından, yönetim biçimin
den ve liberal düşünce yapısından etkilen
diği Amerika Birleşik Devletleri, Özal'ın 
dünyaya açılan küresel siyasi bakışının te
mel paradigmasını oluşturdu . Amerika'
nın toplumsal ve siyasal yapısı, Türkiye'nin 
kültürel ve etnik temelden kaynaklanan 
sorunlarının çözümünde ilham kaynağı 
olarak onun üzerinde etkili oldu. 

Turgut Özal'ın gerek iç politikada top
lumsal sorunların çözümünde, gerekse 
ekonomide ve dış siyasette gerçekleştir

meye çalıştığı politikalarda ana hatlarıyla 
bir istikrarın olduğunu söylemek müm
kündür. 1973'te Dünya Bankası'nda çalı
şırken Süleyman Demirere gönderdiği bir 
mektupta Türkiye'nin durumu ve yapılma

sı gerekenlerle ilgili düşüncelerini aktar
mış ve serbest piyasa ekonomisine geçil
mesi gerektiğini vurgulamıştı. Nisan 1979'
da yayımladığı "Kalkınmada Yeni Görüşün 
Esasları" başlıklı rapor, 1983'te iktidara ge
len Anavatan Partisi'nin hükümet progra
mının ekonomik ve siyasal söylemlerinin 
temelini oluşturacak ve Özal'ın ölümüne 
kadar savunduğu görüşlerin esaslarını or
taya koyacaktır. Özal, bir taraftan Osman
lı devlet geleneğinin modern Türkiye po
litikasına güncelleştirilerek uyarlanması ve 
yeni bir ivme kazandırılması, diğer taraf
tan özellikle dış politikada Türkiye'nin je
opolitik, jeokültürel, güvenlik ve tarihsel 
hinteriandını oluşturan Osmanlı mirasına 

sahip çıkabilecek bir stratejinin geliştiril
mesi isteğini ortaya koymuştur. Balkan
lar'dan Ortadoğu'ya ve Orta Asya'ya uza
nan bölgede Türkiye'nin çıkarlarının koru
nabilmesi ve Türkiye'nin güvenliğinin sağ

lanmasının statükocu bir zihniyetle değil 
çok yönlü geliştirilecek aktif bir dış politi
ka ile mümkün olacağına inanmaktaydı. 
Dış ilişkilerin yürütülmesinde ülkelerle olan 
ekonomik ve ticari münasebetlerin asıl iti
ci gücü oluşturduğunu düşünen özal, dış 
ilişkilerde ticari ve ekonomik çıkarların da
ha fazla vurgulandığı bir politika strateji
sini benimsemiştir. 1985'te Pakistan, İran 
ve Türkiye arasında kurulan Ekonomik İş
birliği Teşkilatı ile jeopolitik açıdan önem 
taşıyan bir kuşak üzerinde stratejik oyun
cu ve mihver devletlerle ticari ilişkileri ku
rumsallaştırmaya çalışmış, soğuk savaş 

sonrası bu örgüte Orta Asya'daki Türk 
cumhuriyetierinin dahil olmasını sağlaya-
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rak ekonomik ve ticari bölgesel iş birliği
ni Orta Asya'ya kadar yaymaya gayret et
miştir. Aynı şekilde onun inisiyatifiyle ku
rulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgü
tü, küreselleşen dünya ekonomisinde kal
kınmakta olan bölge ülkelerinin ticari ve 
ekonomik ilişkilerinin uyumlaştırılmasını 
ön görmekteydi. 

Özal 1987'de Avrupa Ekonomik Toplu
luğu'na tam üyelik için başvurdu . Avrupa 
Birliği ile kurumsal iş birliğini gerçekleşti
rerek Türkiye'nin modernleşme ve demok
ratikleşme konusundaki açıklarının kapa
tılmasına gayret etti. Demokratik kurum
sallaşmanın önündeki engelleri kaldırma

ya çalışan Özal bilhassa din ve vicdan hür
riyet!, düşünce hürriyet!, teşebbüs hürri
yet! üzerinde durmakta ve bir ülkenin kal
kınması ile bireysel özgürlükler ve demok
ratik haklar arasında sıkı bir ilişki görmek
teydi. 1987'de Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesi'ne bireysel başvuru hakkının kabul 
edilmesi, 1991'de 141, 142 ve 163. mad
delerin kaldırılması, düşünce hürriyet! ve 
hukuk anlayışında vatandaşiara tanınan 
haklar Özal'ın hanesine yazılan olumlu uy
gulamalardır. Genel anlamda, iç politikada 
temel özgürlüklerin geliştirilmesine yöne
lik icraatlarla hizmetin devlete değil top
luma ve bireye yapılmasını sağlayan insan 
merkezli politik bir söylem geliştirmesiy
le önemli bir zihnl değişim ortaya koyan 
Özal iç ve dış politikadaki ıcraatlarında ve 
öngörülerinde her zaman haklı çıkmamış, 
özellikle ekonomik politikaları eleştirilmiş, 
geleneksel değerlerin maddiyatçılık karşı
sında giderek bozulduğu, çıkarcı bir hayat 
tarzının toplumun bünyesinde derin ya
ralar açtığı belirtilmiştir. 
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li! MmıiTTİN DEMiRAY 

ÖZBEK 
Muzafferüddin Özbek 

b. Muhammed Cihan Pehlevan 
(ö . 622/1225) 

İldenizli atabegi 
(1210-1225) . 

_j 

İldenizli (Azerbaycan) Atabegi Muham
med Cihan Pehlivan'ın oğludur. Babasının 
sağlığında Hemedan şehrinde görevlendi
rildL Cüveynl, Özbek'in Harizmşah Alaed
din Tekiş'in 592'de (ı ı 96) İran'ı istilası es
nasında ağabeyi Atabeg Ebfı Bekir'in ya
nından kaçtığını, daha sonra Harizmşah 
Tekiş'e sığındığını, Tekiş'in ona ilgi göste
rerek Hemedan'ı kendisine ikta ettiğini ya
zar (Tarih-i Cihangüşa, s. 272). Havendi 
ise Harizmşah'ın Atabeg Ebfı Bekir'den 
Hemedan ' ı kendi adına korumasını rica 
ettiğini, ancak onun kardeşi Özbek'i He
medan'a gönderdiğini kaydeder (Rahatü's

sudür, ll, 357). Özbek, Hemedan'da iken 
Ferrezin Kalesi hakimi Melik Cemaleddin 
Ay-aba, Hemedan'a gelip kendisine ata
beglik yaptı ve işleri düzene koydu. Ancak 
Abbas! Halifesi Nasır-Lidlnillah S93 (1197) 
yılında Hemedan'a bir ordu sevkederek 
şehri ele geçirdi. Aynı yıl Harizmşah Te
kiş'in kumandanlarından Mayacık, kısa bir 
süre sonra da atabeg Ebfı Bekir Heme
dan'a hakim oldu ve kardeşi Özbek'i me
lik unvanıyla burada görevlendirdi. Ertesi 
yıl halife tarafından desteklenen Mayacık 
şehrin hakimiyetini ele geçirdiyse de şe
hir bir müddet sonra tekrar Özbek'in eli
ne geçti. 


