
ÖZAL, Turgut 

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. 



607'de (ı 2 ı O) ağabeyi Ebu Bekir'in ye
rine İldenizli tahtına geçen Özbek bir sü
re gulam asıllı kumandanı Mengli ile mü
cadele etmek zorunda kaldı. Nihayet Ab
basi Halifesi Nasır-Lidinillah ve Alamut ha
kimi lll. Hasan'ın gönderdiği kuwetlerin 
yardımıyla Mengli'yi bertaraf etti. 614'te 
(I 2 I 7) müttefiki Fars Atabegi Sa'd b. Zen
gi ile birlikte İsfahan'a hakim oldu. Harizm
şah Alaeddin Muhammed b. Tekiş'in Ci
bal' e kadar gelip olaylara müdahale et
mesi üzerine mağlQp olan Özbek, Heme
dan'dan Azerbaycan'a çekildi. Daha sonra 
taraflar arasında antlaşma sağlandı, Ha
rizmşahlar'a tabi olmak şartıyla Azerbay
can ve Arran, Özbek'in idaresine bırakıldı. 
617 (1220) ve 618 (1221) yıllarındaki Mo
ğol saldırılarından fidye vererek kurtulan 
Özbek üçüncü defa Moğol tehdidine ma
ruz kalınca Nahcıvan'a çekildi ve ailesini 
Hoy şehrine gönderdi. 619'da ( 1222) Kıp

çaklar, Arran'da karışıklıklar çıkarıp Bey
lekan'ı tahrip ettiler. Özbek, 620 (1223) yı
lında Celaleddin Harizmşah'ın kardeşi Gı
yaseddin Pirşah'ın Azerbaycan'a doğru ha
rekete geçtiğini öğrenince kız kardeşini 
Gıyaseddin ile evlendirerek bu saldırıları 
önlemeye çalıştı . 621 'de (ı 224) Rey'de Mo
ğollar karşısında tutunamayan Harizmli 
askerler Özbek'e sığındılar. Başta onlara 
iyi davranan Özbek, Moğollar'dan çekindi
ği için Harizmliler'i onlara teslim etti. 622'
de (ı 225) Azerbaycan'a saldıran Gürcüler 
bir bağazda pusuya düşürülerek imha edil
di. Bunun intikamını almaya hazırlanan 
Gürcüler Celaleddin Harizmşah 'ın yaklaş

ması üzerine Özbek ile ittifak yapmak zo
runda kaldılar. Özbek, Celaleddin'in ilerle
diğini görünce Tebriz'in idaresini karısı Me
like Hatun'a (Irak Selçuklu Sultanı II. Tuğ
rul'un kızı) bırakarak Gence'ye çekildi. Ce
laleddin Tebriz' i işgal etti (ı 7 Receb 622 1 

25 Temmuz I 225) ve -bazı rivayetlere göre 
kocasından boş düştüğünü var sayarak
Melike Hatun ile evlendi. Bu arada Gence'
yi de kaybeden Özbek kısa bir süre sonra 
Nahcıvan'a bağlı Alıncak Kalesi'nde üzün
tüden öldü (Nesevi, s. I 18- I I 9) Kaynak
larda içki ve eğlenceye düşkün. ülkesini 
korumaktan aciz, kabiliyetsiz bir atabeg 
olarak tanıtılan Özbek, Tebriz'de büyük 
paralar harcayarak bir köşk yaptırmış, 
edip, şair ve sanatkarları himaye etmiştir. 

Il. Kızılarslan (HamOş) adlı oğlu, Celaleddin 
Harizmşah'ın onayı ile tahta çıkarılmışsa 
da Özbek'in ölümüyle İldenizliler hanedam 
fiilen sona ermiştir. 
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~ AHMET TAŞAG!L 

ÖZBEK HAN 
(ö. 740/1340) 

Altın Orda hükümdan 
(1313-1340). 

_j 

Altın Orda Ham Tokta'nın kardeşi Tuğ
rulca'nın (Toğrılca) oğludur. Tokta Han'ın 
ölümü üzerine han oldu. Tahta çıkışı Tok
ta Han'ın vefatının ardından baş gösteren 
karışıklıklar sonucu gerçekleşti. Bazı kay
naklara göre Tokta Han, Sayın Han sülale
si mensuplarını atalığı Bacır-Tok Buka'nın 
telkiniyle öldürtmüş ve oğlu İl Basar'ı tek 
veliaht olarak bırakmıştı. İl Basar'ın ölü
müyle Sayın Han sülalesinin sona erme 
tehlikesi ortaya çıkmıştı. Bu duruma üzü
len Tokta Han'ın yanına gelen öldürttüğü 
kardeşi Tuğrulca'nın hanımı Gelin Bayalun 
(BeyiOn), Tuğrulca'nın katledilmesi sırasın
da hamile olduğunu, doğan oğluna Özbek 
adını verdiğini ve onu ölümden kurtara
bilmek için Ka bartay ülkesinde yakını İnal 
Bey'in yanına gönderdiğini söylemişti. Bu
nun üzerine Tokta Han emirlerinden Kı
yat Astay ve Secut Alatay beyleri, şehza
deyi getirmek için görevlendirmiş, ancak 
beyler Özbek'i alıp döndükleri esnada Tok
ta Han vefat etmişti. Bu durumdan fay
dalanan Atalık Bacır-Tok Buka kendisini 
han ilan etmiş, ancak Kıyat Astay ve Se
cut Alatay bir hile ile onu öldürerek Öz
bek'i Altın Orda ham yapmışlardı (Abdül
gaffar Kırım!, s. 32-33; Kafalı , Ötemiş Ha
cı'ya Göre Cuci Ulusunun Tarihi, vr. 27b-
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28b). Buna karşılık Kaşani küçük farklılık
Iarla bu rivayete benzeyen, fakat Sacır-Tok 
Buka yerine o sırada hayatta imiş gibi Tok
ta Han'ın oğlu Tökel Buka'ya ait bir hikaye 
nakleder (Tarif]-i Olcaytu, vr. ıss•ı. Kay
naklarda Tokta Han'ın ölümü 712 (1312) 
veya 713 (1313) olarak verilmektedir, adı
na basılan son para ise 713 ( 1313) tarihi
ni taşımaktadır (Markof, s. 444) . Diğer 

bir rivayete göre Tokta Han öldüğü sırada 
üç oğlundan Tökel Buka hayatta idi. Öz
bek Han bu şehzadeyi tertaraf ederek 
tahta çıkabilmişti. O sırada Harizm ülke
sine hakim olan Cuci Han'ın oğlu Togay 
Timur neslinden Kutluğ Timur, Özbek 
Han'a ve yanındaki emlrlere yardımcı ol
muş, onun Altın Orda tahtına çıkmasını 
temin etmişti (Abdullah b. Ali Kaşanl, vr. 
I88•- ıs9•; Tiesenhausen [Ayn! J, s. 371 ). 

Bu noktada İran ve Arap kaynaklarına nis
betle Ötemiş Hacı ile Abdülgaffar Kırımi'
nin verdiği bilgilerin daha doğru olabilece
ği söylenebilir. Özbek Han 'ın 713'te ( 13 I 3) 
Kırım'da basılmış paralarının bulunması 

tahta çıkış tarihinin bu yıla tekabül etti
ğini gösterir. Bazı kaynaklarda tahta çık
tığı esnada otuz, yerli kaynaklarda ise on 
üç yaşında olduğu belirtilir. Babasının kat
ledildiği 1291 'den az sonra doğduğu dü
şünülürse hükümdar olduğunda yaşının 
yirmi üç civarında olduğu kabul edilebilir. 

Özbek Han tahta oturduktan sonra ken
disine suikast tertibinde bulunanları birer 
birer ortadan kaldırdı. Bunlardan yalnız 
Babaç maiyetiyle birlikte İlhanlı Hüküm
dan Olcaytu Han'ın yanına sığınabildi. Öz
bek Han, Kutluğ Timur'un telkiniyle, İlhan
lılar'la sürüp gelmekte olan savaş haline 
son verebilmek için bir dostluk heyetini 
Olcaytu Han'a gönderdi. Altın Orda elçile
ri, 25 Muharrem 714'te (ı ı Mayıs 1314) 

Sultaniye şehrinde İlhanlı hükümdan ta
rafından karşılandı (Abdullah b. A li Ka
şan!, vr. ı 99•-b). Ancak 71 S'te ( 1315) İlhan
lılar'a sığınmış olan Babaç'ın, maiyetinde
ki kuwetlerle Harizm hakimi Kutlug Ti
mur'a karşı baskın seferi yapması bu dost
luğa son verdi. Kutluğ Timur yenilgiye uğ
rayarak çekilmeye mecbur oldu (a.g.e., vr. 
207•-b) . Bunun üzerine Özbek Han, emir
lerinden Akboğa Kıyat başkanlığında bir 
elçi heyetini Olcaytu Han'a gönderdi ve 
Babaç'ın cezalandırılmasını isteyerek teh
ditte bulundu. Aradaki ilişkileri yeniden 
düzeltmek isteyen Olcaytu Han, Babaç'ı ge
tirtip elçilerin huzurunda öldürttü (a.g.e., 
vr. 2 ıo•-2J2 b ) 

Özbek Han ayrıca Memlükler'le de iyi 
ilişkiler kurmaya çalıştı . Nüveyrl ve Mufad
dal'ın rivayetlerine göre 16 Zilhicce 713'-
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