KORKUT ÖZAL BİLMECEYİ ÇÖZÜYOR
960'lı yıllardı, Ankara'da, TPAO'da üst görevlerde bulunan bir
mühendisle tanışmıştık, dost ol
muştuk, Marksistti, bunu hiç çe| kinmeden söylüyordu, Türkiye'yi ancak
î bilimsel sosyalizmin, Marksizmin kurta¡5 racağına inanmıştı.
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Bir gün TPAO'nun yönetimiyle ilgili
konuşurken Genel Müdürü Korkut Özal'ı
övmeye başladı, hayretle yüzüne bakmış
olacağız ki, ne
düşündüğümü
zü
a n la d ı.
Çünkü o gün
\ u e
lerde Başbakan
D e m ire I' i n
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dı, bunlardan
biri Korkut Özal İkincisi de

"KDV'yi Türk mâliyesi yirmi yıldır ko
nuşuyor. Turgut Bey'den öncekiler kaç
defa konuya girmişler, fakat uygulaya
mam alar. Turgut Bey yakından biliyo
rum, Maliyecileri çağırdı, bunu uygula
yacağız, dedi. Turgut Bey'in özelliği budur; kendisi buna iş bitiricilik tabirini
kullanmıştır. Bunu uygulayacağını söyle
yince, ben de, her şey hazır mı? aiye
sordum. Bazı eksikleri uygulama sırasın
da tamamlanır, dedi. Bakanlar Kurulu
toplantısından sonra yanına gitmiştim.
Bakanlar da oradaydı, hepsi arkadaşları
mız tabii, onların yanında bana,

T urg ut
Özal'dı. Kamuo

- Korkut, bu KD V, İslami yapıda bir
vergi değil mi? diye sordu. O öyle düşü

yunda onlara
ta kıla n lakap
buydu. Turgut
Özal Planlama
Müsteşarı, Kor
kut Özal da TPAO Genel Müdürü...
★★★
MARKSİST mühendis, bizim aklım ız
dan geçenlere karşılık, şunları söyledi:

nüyormuş.
-Yok, dedim, İslami açıdan baktığımız
zaman, bu islami yaklaşıma uygun bir
vergi değil. Çünkü, tüketiciye yüklüyor
sunuz, fakir fukaraya yüklüyorsunuz bu
nu. Hatta fakirin ekmeğinden bir parça
alıyorsunuz. İslam vergiyi servetten alır.
Bizim Anayasa'nın felsefesi de budur.
Gelirden vergi almak yanlıştır, vergi ser
vetten alınır. Hiç olmazsa zaruri ihtiyaç
maddelerinde de bunun oranını düşük
tutun.
Ben bunları söyleyince, doğrusu Tur
gut Bey biraz bozuldu."

OLAYLAR

"Takunyalı birader'leri var

Haşan

PULUR

"Benim gibi bir Marksistin, sosyalistin
Korkut Özal'ı övdüğüne herhalde hayret
,şj ettin... Evet överim, onun dürüstlüğünü,
bilgisini överim. İdeoloji başka, bunlar
başka!"
Aradan yıllar geçti, Korkut Ö zal adı,
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le devlet işlerinin ayrılmasından yana
mıydı?
Bir başka deyimle, devletin, din esasla
rına göre yönetilmesini düşünür müydü?
Korkut Özal'ın şu anısı, sanırız bu ko
nuda, kesin bir karar, yargıya varmamış
olanlara yardımcı olacaktır:

★ ★ ★
nerede geçse, hep bunu hatırlarız.
T U R G U T Ö zal demokrat bir yapıya
★ ★ ★
sahip miydi?
BİR Marksistin "dürüstlüğüne, bilgisiBazılarına göre, rahmetli olmasaydı,
ne" kefil olduğu Korkut Özal'ın anılarını, Türkiye demokratı da, demokratlığı da
Nail Güreli'nin kaleminden "Dizi yazıla- tanımayacaktı!
ra örnek" olacak bir biçimde, kaç günDemokrat olmanın ön koşulu, eleştiri
dür okuyoruz.
ye tahammül değil midir?
Bizce, bu yazı dizisinin en önemli öPeki Turgut O zal eleştiriye katlanır
zelliği, "Turgut Ö zal bilmecesi"ni çöz- mıydı
müş olmasıdır.
★ ★ ★
Yıllardır, insanların kafalarında, çenYIL 1989, Türkiye yerel seçimlere ha
gellerinden asılan soru işaretleri artık ce- zırlanıyor, Özal, İstanbul'da her şeyi, Be
vaplarını buluyor.
lediye Başkanı Dalan'a bırakmış, ANAP
★★★
İl Başkanı rahmetli Eymen Topbaş sanki
T U R G U T Ö zal'ın Nakşibendi tarika- İstanbul'da yok!
tıyla, bir bağlantısı var mıydı?
Korkut Özal, bu konuda ağabeyini uKimi ısrar eder, var, der, kimi hayır, di yarmış "Dalan'dan sana yar olmaz!" de
ye itiraz ederdi; çok kere de, Korkut Ö- miş, "Yanlış yapıyorsun!" demiş...
zal'la, ağabeyinin karıştırıldığı söylenirdi.
Bunu birkaç kere söyleyince de, Tur
Korkut Özal, ağabeyi Turgut Özal'ın, gut Özal herhalde kızmış:
1977'de MSP'den İzmir adayı olarak, po"Bir sen, benim, yanlış yaptığımı söy
litikaya nasıl girdiğini anlatırken, buna a- lüyorsun, başka kimse bunları söylemi
çıklık getiriyor:
yor."
"Politikaya girmeye kendisi talip ol
Korkut Özal'ın cevabı, keşke bütün si
madı. Ağabeyim MESS Başkanı filan, ta yasetçilere, hem de liderliğe kadar yükse
nınmış biri. İzmir'den ciddi bir teklif gel lenlere ibret olsa:

di. İzmir'de o zaman listeyi çekip götü
recek bir isim istiyorlar başa. Ağabeyimi
düşünmüşler. O zaman Semra Hanım
kesin olarak karşı çıkmış, kendisi bana
anlattı. Ağabeyim de gidip Hoca efendi
ye (Nakşibendi tarikatının İskenderpaşa

Camii dergahı şeyhi merhum Mehmet
Zahid Kotku) danışmış. Hoca efendi de
girmesinin yerinde olacağını söylemiş.
Kendisi de orada şansı olmadığını söylü
yordu, fakat böyle bir fikir alınca gidip
girdi."

★★★
TU RG U T Özal, laik miydi, yani, din i

"Bak ağbi, bunun manası şudur: De
mek ki bir dostun ben kalmışım. Çünkü
ben acı söylüyorum, sana acı geliyor, ama bunun sonucunu mahalli seçimlerde
göreceksin."

Ve Korkut Özal'ın dediği çıkar. Dalan,
Turgut Ö zal'a yar olmadığı gibi, seçim
sonuçları da ünlü yüzde 21.75'tir.
★★★
KORKUT Özal'ın anlattıkları bazıları için hala "Bilm ece" olan Turgut Ö zal'ı
çözüyor.
Kimbilir, kimler, okuyunca, hop otu
rup, hop kalkıyorlar.
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