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Güntekin Köksal: Bir i ş, eylem ve bilim adamının 
portresi. 

 

 
Gölgeler, insanların kendi fiziklerinin yansımasıdır.  

Hayata adım attığımız ilk andan itibaren gölgemiz bizi takip eder. Ondan kurtulmak 
olanaksızdır. Çünkü gölgemiz aslında kendimizizdir. 
  
Patrick Suskind, ünlü romanı Das Parfum’de (Türkçeye KOKU adıyla çevrilmiştir) 
koku alma duyusu olağanüstü gelişmiş kahramanının saplantı boyutuna varan 
öyküsünü anlatır. Sonu hazindir kahramanımızın. Bir koku uğruna yaşamını tüketir, 
ancak sonunda fark eder ki herkesin bir kokusu vardır ama ya kendisinin…!? 
  
O zaman fark eder ki, kokusu olmayan aslında hayatta yoktur! Tıpkı “Altıncı His” 
filminin insanı adeta boşlukta bırakan sonu gibi.  
  
İşte GÖLGE’yi de bence böyle görmek gerek. Gölgesi, bir insanın varlığının, 
hayatiyetinin kanıtıdır. Gölgemiz yoksa, biz de yokuzdur.   
  
Bazı insanları tanımlamak, kişilik ve karakterini vurgulamak için kullanılan 
sözcüklerden birisidir; Gölgesi yeter! Yani, onları belki pek ortalıkta görmeyiz, fazlaca 
kendilerini ön plana çıkartmak istemezler. Gölgede kalmayı yeğler, ancak tüm 
varlıklarını, güçlerini, enerjilerini hayat adına, önemsedikleri ve varmayı hedefledikleri 
idealler uğruna sunmayı öngörürler. 
  
Toplumun, hayatın, ekonominin, sosyal yaşamın, bilimin, kısaca insanlığın her 
alanında vardır böyle insanlar. Gerçekte onlar, ülkeleri, toplumları, yaşantıları ayakta 
tutan, tıpkı binanın gövdesini taşıyan temel direklerdir. Kolonlardır. Omurgalardır. 
  
Gölgededirler ancak gerçektirler. Yaptıklarıyla, başardıklarıyla, yücelttikleriyle 
övünmeyi, övülmeyi sevmezler.  
  



Bu yazının başlığında ismi geçen Güntekin Köksal, gerçekte gölgesini bu ülkenin 
üzerinden eksik etmeyen kişilerden birisidir. Cumhuriyet’in ilk genç mühendislerinden, 
hem de petrol gibi stratejik bir alanda yurt dışında eğitip sonrasında Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) kurucuları arasında görev ve sorumluluk verdiği 
kişilerden birisidir.  
  
O da, istese yurt dışında çok daha iyi koşullarda bir yaşam sürebilecekken, ülkesinin 
kendisine verdiği emekleri ziyan etmeksizin, hizmetini ülkesinin emrine, geleceğine, 
refah ve zenginliğine adamış isimlerdendir. 
  
Korhaber’de yer alan bir haber vesilesiyle , siz okurlarımıza Güntekin 
Köksal’ı bir nebze de olsa anlatmak, tanıtmak istedim. En zor koşullarda, yokluk 
yıllarında ülkenin doğusunda, güneydoğusunda her karış toprağında görev ifa 
ettikten sonra 36 yıl önce kendi işini kurup, yola çıkan Köksal bugün Pet Holding’in 
başkanlığını gururla, onurla yürütüyor.  
  
Petrol, Madencilik, İnşaat, Turizm, Gayrımenkul, Eğitim, Kültür-Sanat ve daha pek 
çok farklı alanlarda, bu ülkede, ya da yurt dışında kazandıklarını, yine bu ülkenin 
geleceği için sunuyor. O genç bir mühendis olarak “tek başına” çıktığı bu yolda, 
bugün yaklaşık 1200 kişinin hayatını aydınlatıyor, iş, aş, yaşam mutluluğu, gelecek 
güvencesi ve iç huzuru veriyor. 
  
Bugün binlerce kişinin hayatını aydınlattığı gibi, bilgisini, birikimini, deneyimlerini bu 
ülkenin gençlerine de aktararak uzun yıllar ODTÜ’de ülkenin yeni yetişen genç petrol 
mühendislerine de eğitim veriyor. Ayrıca kurduğu Eğitim Vakfı ile de uzmanlık 
alanında daha da ileriye gitmek, yetkinleşmek isteyen genç mühendislere bu kapıları 
açıyor.  
  
Herkesin “bu kış komünizm gelecek” diye ürkütüldüğü bir dönemde, Sovyetler 
Birliği’nde iş yapıyor, ülkenin müteahhitlik sektörünü yurt dışına açan ilkler arasına 
ismini yazdırıyor. Sibirya’lara, Yakutistan’lara kadar uzanıyor. 
  
Yıllarca eğitimini, ilmini aldığı petrol uğruna sınırları aşıyor. Kuzey Irak’ta bugün kimi 
yüksek rezervli petrol kuyularının yıllar sürecek işletmeciliğini üstlendiği gibi, bir 
yandan da “siyah altının” peşinde, “gidenlerin dönmediği” Yemen’de Türkiye’nin 
geleceğine, refahına katkı sağlayacak başka petrol projelerine imzasını atıyor.  
  
1974’de Pet Ticaret Bürosu adıyla kurduğu işini 36 yılda verdiği büyük emeklerle, 
şimdi bünyesinde farklı alanlarda-sektörlerde faaliyet gösteren PET Holding kimliğine 
taşıyor. 
  
Özgüveni, yaşam sevgisi, yaşama bağlılığı, ilkelerinden ödün vermeyen iş ve insanlık 
anlayışı yanında, Cumhuriyet ve Türkiye sevgisiyle dolu yüreğini bu ülkenin 
çocuklarına, yani geleceğine açıyor, adıyor. 
  
Yaşıtları, bir kenara çekilip, birikimlerini tüketmeyi seçerken, Güntekin Köksal, her 
sabah ülkesi ve şirketi için, bu ülkenin insanları için yeni bir şeyler yapmaya tüm 
enerjisiyle yükleniyor.  
  
İşte Bodrum Turgutreis’te kızları Ayşe Köksal Çetin ve Zeynep Köksal tarafından 
adına yaptırılan Prof. Dr. Güntekin Köksal Çocuk Parkı ile ilgili haber, bende bunları 



çağrıştırdı. “Gölgesini bu ülkenin üstüne serse de, gölgede kalmasın”, Güntekin 
Köksal’ı gölgesiyle ve kendisiyle herkes tanısın istedim. 
  
Bu ülkenin gençleri, gelecekteki ümitleri, bir iş adamı, eylem adamı, bilim adamı 
olarak böyle bir portreyi hafızalarına, hedeflerine, gelecek örneklerine kazısın dedim.  
 


