
Türkiye ve ‹MO’nun inflas›na eme¤i
geçen Onursal Yetkin ‹nflaat Mü-
hendisi Rüfltü ÖZAL 13 Mart 2008
tarihinde vefat etti.

Devletin yönetim kademelerinde
bakanl›k, milletvekilli¤i, müflavirlik
gibi birçok alanda üst düzey görev-
lerde bulunan Özal, ‹MO’nun kuru-
luflunda da aktif görev ald›. Ayr›ca
‹MO Genel Baflkanl›¤›, Genel Sek-
reterli¤i görevlerini yerine getirdi.
Onursal Yetkin ‹nflaat Mühendisi
olarak an›lmay› vasiyet eden Özal,
‹MO ve Türkiye tarihine tan›kl›k etti,
çal›flmalar›yla geliflimlerine önemli
katk›lar sundu.

1915 y›l›nda do¤du¤u tahmin edilen
Özal, Konya merkezde dünyaya gel-
di. ‹lk ve orta ö¤retimini Konya’da
tamamlad›ktan sonra, 1933 y›l›nda
‹stanbul Teknik Üniversitesi Mü-
hendislik Okulu’na bafllayan Özal,
1939 y›l›nda su dal›ndan yüksek
mühendis olarak mezun oldu. Me-
zuniyet sonras› meslek hayat›na
Çorum Su ‹flleri Müdürlü¤ü’nde bafl-
layan Özal’›n ifle bafllad›¤› ilk gün
ayn› zamanda II. Dünya Savafl›’n›n
duyuruldu¤u gün oldu.

Dönemin zorlu¤u ve savafl y›llar›
Özal’›n da birçoklar› gibi iki kez as-
kerlik yapmas›n› gerektirdi. Çeflitli
kamu kurumlar›nda çal›flan Özal,
mesleki kariyerine ara vererek bir
dönem Konya Belediye Baflkanl›¤›
görevini yürüttü. 1950-54 y›llar› ara-
s›nda belediye baflkanl›¤› yapan
Özal bu dört y›l›n kendisi için büyük
anlamlar tafl›d›¤›n› belirtmektedir.

Mühendis olma sorumlulu¤unun
baflar›l› olma h›rs›n› tetikledi¤ini
söyleyen Özal bu dönemi flu ifade-
lerle anlat›yor: “Belediye baflkanl›¤›
iyi geçti. Gençli¤in heyecan› vard›,
baflarma h›rs›m vard›. Ancak daha
fazla mühendis olma sorumlulu¤um
vard›. ‹lk mühendis belediye baflka-
n› olma sorumlulu¤um vard›.”

Belediye baflkanl›¤›n›n ard›ndan
yine kamu kurumlar›na dönen Özal,
çeflitli görevlerde bulunduktan son-
ra siyasetçi kimli¤iyle öne ç›kmaya
bafllad›. 1954-1957 y›llar› aras›nda
Demokrat Parti Konya Milletvekili,
1961-1964 y›llar› aras›nda ‹mar ve
‹skan Bakan›, 1961-1965 y›llar›nda
CHP Milletvekili, 1971-1976 y›llar›n-
da Enerji Bakanl›¤› Müflaviri görev-
lerini yürüttü. Rüfltü Özal ve ‹MO

Bürokrat ve siyasetçi kimli¤inin yan›
s›ra ‹MO tarihine de önemli notlar
düflen Özal için, ‹MO ayr› bir önem
tafl›maktad›r.
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TÜRK‹YE VE ‹MO’NUN ‹NfiASINA EME⁄‹ GEÇEN
ONURSAL YETK‹N ‹NfiAAT MÜHEND‹S‹ RÜfiTÜ ÖZAL’I

SON YOLCULU⁄UNA U⁄URLADIK.

Anlatacaklar›m
yirminci yüzy›l›n bafl›ndan
sonuna kadar süren uzun bir
ömrün hikayesidir.

‹leri at›lmam›fl, ama hakk›n›
aramaktan da geri kalmam›fl
bir yaflam›n hikayesinden
ibaret olacak söyleyeceklerim.

Baflkaca ola¤anüstü durumlar
ve bilgiler mevcut de¤ildir.”

Rüfltü ÖZAL

CHP Meclis Grup Baflkan Vekili Rüfltü Özal,
CHP Genel Baflkan› ‹smet ‹nönü ve Dr. Vahap Dizdar (1963)

‹MO Genel Sekreteri Rüfltü Özal,
An›tkabir Defteri’ni imzalarken (1970)



‹MO ve TMMOB yönetim kademele-
rinde birçok görev yapm›fl olan Özal,
‹MO’nun kuruluflunda aktif rol al-
m›fl, ‹MO 1. Ola¤an Genel Kurulu’n-
da Divan Baflkan› olmufltur.

Rüfltü Özal, 1957-1958 y›llar›nda
‹MO Genel Baflkanl›¤›, 1957-1959
y›llar› aras›nda iki dönem TMMOB
Genel Sekreterli¤i, 1970-1971 y›l-
lar›nda iki dönem ‹MO Genel Sek-
reterli¤i görevlerini sürdürdü.

Onursal Yetkin ‹nflaat Mühendisi
unvan›yla an›lmay› vasiyet eden
Özal, ‹MO’ya verdi¤i önemi; “Oda-
m›zdan uzanarak içinde bulundu-
¤umuz Birli¤imiz benim için bir s›-
¤›nak, onurum ve gururum olmufl-
tur. Nas›l olmas›n ki… ‘suçu ülke
iyiye gitmiyor’ görüflünü en üst dü-
zeyde dile getirip bir iyileflme umudu

görmeyince partisinden sessizce
istifa etmekten ibaret olan birisini
milletvekili aday› yapt›rmamak is-
teyen ürkütücü anlay›fla karfl› Odam
Birli¤im beni sahiplendi, onurlan-
d›rd›. Meslek örgütümüz yaflam›n
övüncü, güvenci olmufltur. Ben sev-
giyi, dostlu¤u, vefay› bu yuvada
buldum…” sözleriyle dile getirmiflti.

1976 y›l›nda emekliye ayr›lan Rüfltü
Özal, emeklilik günlerini Türkiye
Mühendislik Haberleri dergisine
“Tüm boyutlar›yla emekliyim art›k.
Ben yine Odamday›m. Son Genel
Kurulunda Yüksek Onur Kuruluna
yedek olarak seçilmem bana yeti-
yor” sözleriyle aktarm›flt›.

Onursal Yetkin ‹nflaat Mühendisi
Rüfltü Özal’› sayg›yla, flükranla an›-
yoruz.
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13 Mart 2008 Perflembe günü yaflam›n› yitiren Onursal
Yetkin ‹nflaat Mühendisi Rüfltü ÖZAL’a 15 Mart 2008
Cumartesi günü fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salo-
nu’nda bir tören düzenlendi. Törende, TMMOB Yönetim
Kurulu Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI, ‹MO Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Serdar HARP, ‹MO Eski Baflkan› ‹zzettin
S‹L‹ER, ‹MO Genel Sekreteri Gülay ÖZDEM‹R ve fiube
baflkan›m›z Cemal GÖKÇE bir konuflma yapt›. Gökçe
konuflmas›nda “Sevecen ve insanc›l bir yaklafl›mla
her zaman afl›r›l›¤› önlemeye çal›flarak sa¤duyunun
temsilcisi olmak; en karmafl›k konular› dikkatle din-
lemek; en sert elefltirileri demokratik bir olgunluk

içinde özümseyip konuyu olgunlaflt›rmak; yaflad›¤›m›z
toplumun niteliklerini, gereksinimlerini, e¤ilimlerini
inceleyerek meslektafllar›n bilgilerinin meslek eti¤i
çerçevesinde yükseltilmesi Say›n Rüfltü ÖZAL’›n önemli
bir özelli¤idir. Yine, insan yaflam›nda ortaya ç›kan zor-
luklar› karamsarl›k kayna¤› yapmadan, külfetsiz
nimetlerin da¤›t›ld›¤› bir düzende namuslu kalan çok
az insandan birisidir Say›n Rüfltü ÖZAL.” dedi.

O B‹R “ONURLU B‹R CUMHUR‹YET AYDINI B‹R
MÜHEND‹S‹L‹K ÇINARI”YDI. TÜM YAKINLARININ
VE SEVD‹KLER‹N‹N BAfiI SA⁄OLSUN.

fiUBEM‹ZDE RÜfiTÜ ÖZAL’A VEDA TÖREN‹

Rüfltü Özal ve efli Ulya Özal.



‹stanbul Yüksek Mühendis Mekte-
bi’nin befl ihtisas kolundan birisi
ve en zoru olan Su fiubesi; Hidrolik
hocas›n›n yaratt›¤› ürperti nedeniyle
pek fazla itibar gören bir dal de¤ildi.
O y›l mezun olaca¤›m›zda da topu
topu 8 ö¤renciydik.
Haziran dönemi okul bitirme s›nav-
lar›na girerken kap›da esen so¤uk
bir rüzgar›n yaratt›¤› panik herkesi
da¤›tm›fl, kimse sözlü olan s›nava
girmek cesaretini göstermemiflti.
Bu s›rada gerçekten kendine güven
duyabilecek durumda olan -flimdi
rahmetli- Recai BATUM’la korku zin-
cirini k›r›p s›nav odas›na dal›nca ‘ya
Allah’ deyip ben de girdim ve böylece
1939 y›l› Haziran döneminin iki ba-
flaran› biz olduk.
Oysa o y›llar DS‹ yurt genelinde ör-
gütlenmeye giriflmifl, yasal düzen-
lemeler getirmiflti. O yüzden mühen-
dis gereksinmesi çoktu. Ve bizlerin
tak›nt›s›z bir an önce mezun olma-
m›z› istiyordu. Oysa iki mühendis
bitirebilmifltik su dal›n› ve ikimiz
de Çorum fiubesi’ni bir müdürle
aç›yorduk.
1 Eylül 1939.
Çorum o günlerin küçük, güçsüz
bir kasaba görünümlü iflsiz güçsüz
bir flehirci¤i. Hemen pek çok ilde
oldu¤u gibi içme suyu k›tl›¤›n›n
yaratt›¤› hayaller (bir gün gelecek
bir su bulunacak ve hatta flehrin

batmas› da bu nedenden olacak).
Böyle umutlar benzer yerlerde
benzer söylentiler hep olageliyordu;
Çorum’un da böyle bir bekleyifl
içinde oldu¤u biliniyordu. K›fl mev-
simi kar ya¤›fl›n›n ard›ndan silah
bafl› etmifl bir avc› rastlad›¤› tavflan
izini sürerken bir noktaya geliyor ki
yaklafl›k 1 metre çap›nda bir dairevi
arazide kar yok. Anlayamad›¤› bu
durumu flaflk›nl›kla seyrederken
iflitiyor ki yeralt›ndan gürül gürül
akan bir suyun özlenen varl›¤› ken-
dini sa¤›r kulaklara bile iflittiriyor.
Ve iflte beklenen umudun gerçe¤e
dönüflümü. Tavflan av›n› falan unu-
tup flehre müjdeler ulafl›yor, su bu-
lundu. Belediye derhal eyleme geçip
suyu ç›kartmak için ödenek ay›rma-
ya geçince öngörülen bir öneriyle
durumun “Bir de su mühendislerine
sorulmas› ve bir rapora ba¤lanmas›
düflüncesi yer bularak” geldi konu
bizlere. Çiçe¤i burnunda iki (!) bafla-
r›l› mühendis olacak ya; bizim keflfe
gitti¤imiz gün yo¤un mu yo¤un bir
sis... 3-5 metre ötemizi göremedi-
¤imiz bir yo¤unluk. Atlar üstünde
su kayna¤›n›n (!) bulundu¤u noktaya
ulaflabildik.
Keflfe, su dersinin ö¤rettiklerine
ne gerek var. Gerçekten yerin yak›n
alt›ndan kuvvetlice akan bir suyun
varl›¤› kendini söyleyip duyurup
k›sacas› kan›tlay›p duruyor. Elbette

buna yok diyecek halimiz olamazd›.
Derinli¤e gelince çok daha yak›ndan
gelen sese karfl› tedbirli (!) olarak
10 metrede iki mühendis ittifak
edip imzalar›m›z› atabilmenin guru-
runu yaflad›k. Buna göre ifllemler
tamamlan›p ilkbahar›n daha ilk
günlerinde ifle baflland›. Ama bu
büyük ve hay›rl› iflin bir de bafllang›ç
bayram›n› flehir halk› yaflamal›yd›.
Buna göre bir gün belirlenip duyu-
rular, ça¤r›lar yap›ld›. Bir büyük bay-
ram yaflanacakt›. Gerçekten halk
de¤iflik araç ve gereçlerle yiyece¤i,
içece¤i yan›nda büyük ilgi ve heye-
can ile tören yerine ak›n etti. Tah-
min edersiniz ki rapor sahibi mühen-
disler de var›z bu mutlulukta. P›r›l
p›r›l ayd›nl›k bir bahar günü, parlak
bir günefl ama tören yerinde ne
görelim istersiniz; bir tepenin en
üst noktas›nday›z, yani bir da¤›n
bafl›. Burada nas›l olabilir gürleyip
akacak flehrin bütün gereksinimini
karfl›layacak su. Nitekim kazma vu-
rulup arazinin formasyonu bozulun-
ca su sesi de kesilmifl, hava.
Kaya çatla¤›n›n iki mühendise ilk
uygulama dersi. Neyse ki askerlik
neden oldu da kaç›p kurtulduk ama
hayat boyu utanc›ndan kurtula-
mad›k.

*Rüfltü Özal’›n Onursal Yetkin
Mühendislik Belge Töreni’nde
yapm›fl oldu¤u konuflma metni.
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