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 Perihan ÇAKIROĞLU  
Ulusal egemenliğe giden yol, 
petrolden geçiyor 
 Anadolu, çok çok uzun yıllar önce Afrika'dan kopup gelen bir kara parçasıdır.  
 

 

Neden, bizim topraklarımızda petrol çıkmadığına hayıflanır dururuz.  

Hatta yabancı petrol şirketlerinin aramalarında özellikle petrolü çıkarmadıklarını düşünür, 
bunu da Türkiye'nin zenginleşmesinden korktuklarına bağlarız. 

Oysa, Türk petrolcüler de dahil, işin uzmanları, bizim ülkede verimli ve ticari şekilde petrol 
çıkarmanın mümkün olamadığını bilirler. Çünkü Anadolu, Afrika'nın doğusundan kopup 
geldiği için daha yeni toprak parçasıdır ve petrol çıkaran ülkeler gibi petrol içermekten 
yoksundur. Ufak tefek oluşumlar hariç bu şansı yakalayamamışız. 

Osmanlılar, 1. Dünya Savaşı'nı kaybedip parçalanmadan önce Ortadoğu'da petrol olduğunu 
bilen petrolcü ve jeologlar, yeni Türkiye oluşumu esnasında dantel gibi harita çizdiler. Bu 
dantellerde petrollü bölgeleri Araplar'a bırakıp, petrolsüz kuru sahaları da sınırlarımıza 
eklediler.  

Bunları 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda kendisinden dinlediğim Prof. Dr. Güntekin Köksal, bir 
petrol ve maden mühendisi olmanın yanında Yemen'de bir adet, Kuzey Irak'ta da 4 sahada 
petrol ve doğalgaz arayıp çıkaran konsorsiyumlara ortak bir işadamı. 

36 yıllık Pet Holding'in patronu Köksal da ülkemizde petrol olmamasına üzülüyor. 
"Memleketimde petrol vardı da çıkarmadık mı? Yemen'de, Irak'ta ne işimiz var" diyor. 
Köksal'ın geçmişi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) uzanıyor. 17 yıl çeşitli 
kademelerde çalıştıktan sonra hak ettiğine inandığı TPAO Genel Müdür Yardımcılığı 
pozisyonunu alamayınca kurumunu terk edip 1974'te yani 36 yıl önce kendi şirketlerini kurup 
işadamlığına soyundu.  

Atatürk, 23 Nisan 1920'de ilk Meclis'i açtı ve Kurtuluş Savaşı'na da tek başına değil, TBMM 
ve onun milletvekilleriyle yürütüp zafere ulaştı. Anayasa tartışmalarının yaşandığı 
bugünlerde, Atatürk'ün o günlerdeki tavır ve yaklaşımlarını yeniden özümlemek gerekir. 
Bunu petrolle ilişkilendirirken, Köksal, bu konuda dikkatimi çekmeyi de unutmuyor. 



PETROLCÜNÜN ÇOCUK A ŞKI  

Prof. Köksal'la Bodrum'un Turgut Reis beldesinde dün, yani 23 Nisan'da bir çocuk parkı 
açtık. Parkı yaptırıp çocuklara hediye eden Köksal, "Bu parkı neden yaptırdınız" soruma şu 
cevabı verdi: "Çocuklar, bir milletin özü ve geleceğidir. Çocuk parklarındaki oyuncaklar, 
onları zeka ve fiziki anlamda geliştirir. Çocuklara şahsiyet verir, korkmamayı öğretir. Risk 
almayı öğretir. Bilmedikleri şeylere cesaretle girmelerini sağlar. Çocuk bayramında bu parkı 
açmak bana mutluluk veriyor. Şimdi sırada bir lise projemiz var. Çünkü Turgut Reis, en güzel 
tatil yörelerinden birisi ama Şevket Sabancı'nın eşi Hayırlı Sabancı adına yaptırdığı lise çok 
kalabalık ve ihtiyacı karşılayamıyor." 

Bir petrolcünün ince düşüncesi bu şekilde yansıyor yardım işlerine.  

PETROLLE AKLIN İLİŞKİSİ 
Hazır, Köksal'ı yakalamışken, Irak'taki petrollerin durumunu soruyorum. 

Diyor ki, "Türkiye, eğer Irak'ta politikasını akıllıca geli ştirebilirse ki, çok geç kalınmıştır 
ama hâlâ şansı var. Oradan petrol ihtiyacının çok rahat yarısını hatta tamamını 
karşılayabilir ." 

Yılda, 32 milyon ton petrol tüketen Türkiye, Irak'ta nasıl akıllı politika uygulayıp, nasıl 
ihtiyacının tümünü karşılayabilir? 

Köksal, anlatıyor: "Hâlâ oralardaki petrol oluşumlarından daha fazla hisse alabiliriz. İki 
şekilde yapılabilir. Devlet şirketi TPAO, özel petrol şirketlerine teşvik vererek bunu 
sağlayabilir. Petrol üretimi çok büyük yatırımlar isteyen bir sektör ve çok uzun zamanlarda da 
geri ödeyen bir alan. Devlet, maddi destek verebilir ve bize hisse ortağı olabilir. Tüm Irak, 
hâlâ ABD'lilerin hegemonyası altında.  

Peki, Köksal, Irak'taki petrol işlerinden para kazanıyor mu? 

İşte cevabı: "8 yıldır Irak'ta kendi hissemize düşen 60 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. 
Daha 8 sent kazanamadık." 

Köksal, bunları anlatırken Pet Oil'in Genel Müdürü Mehmet Ali Ak, çalan cep telefonundan 
mutlu bir haber veriyor: Pet Holding'in uzun zamandır oluşturmakta olduğu bir petrol 
projesinin Kuzey Irak Yerel Yönetimi Petrol Bakanı Ashti Havrani tarafından onaylandığı 
bildiriliyor. 
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