


Hep ilklerin, Risklerin ve Zor'un AdamI
PET Holding Yonetim Kurulu Ba§kani

••

Prof. Dr. Gtintekin KOKSAL
DUl?unun ki bir muhendis, 17 yll TPAO'da galll?tlktan soma ayrillyor ve 43 yal?mda kendi l?irketini
kuruyor ve gunumuze kadar gegen 35 yllda buyuk bal?arllara imza atlyor. 0 kafasma koydugunu
yapan, inandlgml sonuna kadar savunan, sozunu esirgemeyen, kimseden korkusu olmayan bir
il?adaml. En son Bal?bakan'a yazdlgl aglk mektup da bunu gosterdi.

Bal?arlsml ve servetini bilgi ve emekle yoguran Koksal, bu gune kadar hig geri adlm atmamll?, hep zor
ve riskli il?lere girerek ilklerin adaml olmul? Sovyetler Birligi'nde, Azerbaycan'da, Sibirya'da yatlrlm ya-
pan ilk Turk firmasl olmak kolay ml? Hele ki 0 donemlerde ... Kuzey Irak'ta petrol glkaran dunyadaki ilk
firma olmayl kim becerebilirdi? ButOn bu bal?arlsmm temelinde kil?isel ozelliklerinin yam slra, kurum-
sallal?mll? bir aile l?irketinin ve ornek ozel hayatmm, el?inin ve klzlarmm da etkisi buyuk. 0 uzagl, hem
de dagm arkasml da gorebiliyor. Bu gune kadar higbir siyasiyle amlmamll? olmak da aYri bir beceri.
Onun ismi, durustluk ve guvenilirlikle amllyor, bembeyaz ve bal?arl dolu bir gegmil?i var gunku ..

Seyir Defteri:Sizin ge<;:mi~inizebaktl-

glmlzda, hep ilklere imza attlglnlzl

goruyoruz. Hem zor hem ilk, hem

de yeni ve yapdmaml~ i~lere imza at-

ml~SInIZ.Bu herhalde sizin karakteris-

tik bir ozelliginiz oImall. Yani, ozel-

likle mi ilklere yoneliyorsunuz ?

Prof. Dr. Gi.intekin Koksal: C;::okde-

fa oyle ieap ediyor, <;:unkuilklerde

hareket imkanl fazio, yeni bir ~ey ya-

ratlyorsunuz Bu do bona eazip gel i-

yor. Hem de ilklere yonelmek benim

karakterimqe var. Kimsenin yapma-

dlgl ~eyleri yapanm, dogu~tan iddi-

oIlYlm. Risk allflm, <;:ocuklugumdan

beri. C;::okuzun vadeli proje yapma

yetenegim var. Benim lugatimde hi<;:

geri adlm atmak oImad!. Geri adlm

attlysam mecburiyettendir.

Ozel sektore 43 ya~lnda ba~ladlm.

Doha once 17 yd TPAO'da <;:all~tlm.

I<;:imdehep ticarete girme arzusu var-

d!. Baba taraflm 40 gobek pa~aza-

de. Too 1500'lerden Okuz Mehmet

Pa~a'nln soyundan geliyoruz. Dolayl-

slYIo ailede sadrazamlar, vezirler,

pa~alar bol ... Son mal mulkleri rah-

metli amcalonmdan bir tanesi satml~,

savml~ ve butun parolan yemi~. Kirk

kuru~ para yok. Bizim peder ancak

memur oIabilmi~ Dolayislyia bizi

zor yeti~tirdi. Iki karde~iz, ikimizi de

okuttu, universiteye gonderdi. An-

nem bir taraftan, bankalarda evrak-

Ion saklamak i<;:intorba dikerdi. 0
zaman boyle hazlf dosya falan yok,

babam do elinden ne gelirse yapar-

dl. Yani yemediler yedirdiler, i<;:medi-

ler i<;:irdiler.Bu aroda ben 9 ya~lnda

iken bir gun babam geldi: "C;::ocuklar

para kazanmak istiyor musunuz?"

dedi. "Evet baba" dedik. Bir selenin

i<;:ine<;:anak,<;:omlek,bardak doldur-

mu~, Pa~abah<;:e'denalml~. Bunlarl

satin, parosl sizin dedi. Biz yolo <;:Ik-

tlk, satlyoruz onlarl. Tabii karde~imle

benim aramda ya~ ve boy farkl var.

Selenin bir taraflndan ben tutuyorum,

bir taraflndan karde~im tutuyor,



sele karde;;im taroftndon o~ogl dogru

egimli duruyor obii. k;:inde.iler oYIP

pot o~ogl du;;uyor. 3en Iz'yorum, niye
yukse Iutmuyor un d· e, DU voziyette
biz Izmir or.JYOo'n n so o. onndo te-
miz, ucuz boroo or lilon d· e soliyoruz.

Yoni 0 zaman oroor boyle icarete 010-

kom yard!. en, ton il zomommda hem

<;:0 iyi ogrenc"yoim nem <;:0 iyi spor-

cuydum, hem de butUn a illerde <;:011;;-

tlm. (:unku babamtn durumunu goruyor-
dum, yeti;;tiremiyor... Universiteyi Avus-
turya'da devle bursu ile a udum.

Seyir Defteri: TPAO'do do 17 yd <;:011;;-

ml;;SlnIZ.Ondan sonro blro Ip kendi i;;i-

nize girmi~siniz.

Prof. Dr. Gi.intekin Koksal: TPAO'do

<;:alr;;trglm17 seneden sonra benim de-

gerlendirmeme gore Genel Mudur Mu-
avini oImam lazrmdr. Niye? Iki tone

diplomam var, iki master yapml;;lm, iki
yabanCi dil biliyorum, aynl zamando

ODTU'de hocallk yaplyorum. On sene

muddetle Botmon'da sahoda <;:oll;;ml-

;;Im.. Ba;;ka bir arkada~lmrzl Genel

Mudur Muavini yaptdar. Kendi kendime

kar;;da;;tlrmayaptlm ve ben istifa ediyo-

rum dedim. Aldrm ;;apkaml <;:Iktlm.

Ayrddlktan sonra bona 192 bin 500 Li-

ra tazminat verdiler. Derken, e;;imle ta-

nl;;ml;;tlk, evlendik. Evlenince 100 bin'i

gitti. 6 ay sonra hi<;:i;; yok, gu<;:yok.
30.000.- TL param kolml;;.

Bir gun tenis oynuyorum, bir garson gel-

di, size telefon var dedi. Arayon Gune;;

Sigorta'ntn Genel Muduru Omer Yaln:-

zoglu ... "Koksol Bey, gelir misiniz, sizin-
Ie i;; konu~mak istiyorum." dedi. Ben bu

Gune;; Sigortoyl bir yerden tonlyorum



ama nedir diye du~unurken hatlrla-

dim. Onlarl TPAO'da Makine Ikmal

Grubu Daire Ba~kanl iken kara liste-

ye aldlrml~tlm. 0 gunlerde grubum-

do Sigorta SeNisi $efligi yapan bir

<;:all~anlm vardl. "Biz <;:okfazla sigor-

to parosl oduyoruz, 100 liraya sigor-

to ettirdigimiz varllgl 25 liraya sigor-

to ettirebiliriz." dedi. "Peki njye?" de-

dim. Iki tone sigorta ~irketi var birisi

Gune~ Sigorta, digeri de Guven Si-

gorta ... ikisi de devlet ~irketi. 0 gu-

ne kadar hep bu iki sigorta ~irketi

TPAO'nun sigorta i~lerini yapml~ ..

Niye? Kanun boyle soyluyor. TPAO

sigortalaflnl devlet ~irketine yo ptlflr,

diyor. "Hadi oradan." dedim. "Ba~-

ka sigorta yok mu?". "Halk Sigorta."

dedi. "Ciddi misin?" "Ciddiyim."

Halk Sigorta Amerikan Home adll

Amerika'nln ikinci buyuk sigorta ~ir-

keti ile birlikte 100 Lirallk bir i~i 25 li-

raya yapacaklarlnl soylediler ... Biz

de i~i onlara verdik. Bu aroda TPA-

O'nun hurdalafl birikmi~, gumruksuz

ithal edildigi i<;:inkanun geregi satila-

mlyor. 0 hurdalarl do Karabuk (:elik

Fabrikaslna satmamlz gerekiyor <;:un-

ku 0 do devlet ~irketi. Ugra~tlk, yaz-

dlk, <;:izdik... Ozel ~irkete ihale ede-

rek sattlk. Bir gun muhterem bir aga-

beyimiz vardl, TPAO Genel Mudur

Yardimcisi. Bizi Maliye'den <;:aglrl-

yorlar dedi. Niye dedim. Benim deli

ba~ oIdugumu biliyor. Gidelim, biraz

malumat verecegiz dedi. Gittim,

hem Gune~ Sigorta ~ikayet etmi~,

hem de Guven Sigorta. Birileri de

gumruksuz giren malzemeleri sattlm

diye ~ikayet etmi~ Soruyor, soru~turu-

yorlar. (:ok sinirlendim. TPAO'nun

menfaatini korumak su<;:oImu~tu. Bu

aroda ben soylendik<;:e, baglflp <;:0-

glrdlk<;:a TPAO Genel Mudur Yar-

dimcisl rahmetli Hulusi Berilgen de

etegimden tutuyor, <;:eki~tiriyor, baglr-

ma diye. Sonu<;:ta her ~ey halloldu.

(:Ikarken 0 zaman bona <;:okya~11

gorunen 60-65 ya~larlnda, klr sa<;:11

bir Mudur bey uzulmu~, bizi yanlna

<;:aglrdl "Ke~ke bizim memurlarlmlz

do sizin gibi oIsa." dedi. 0 bona

yetti.

Bu uzun hikayeyi niye anlattlm: Si-

gortadlk benim meslegim degildi,

ama ogrenmi~tim. Ozel sektorde ilk

paraml do Gune~ Sigorta ile yaptl-

glm bir i~ten kazandlm. Tam 250
Bin Lira ... Du~unun 17 senelik hizme-

time kar~i1lk 192.500 Lira alml~lm.

Ger<;:i 0 paranln 100 Bin Liraslnl

odemediler. Ama hi<;:dert etmedim.

Nasil oIsa ben bu paraYI <;:Ikartlrlm,

dedim. Fazlaslyla do <;:Ikarttlm.

Seyir Defteri: Sovyetler Birligi'nde

mu~avirlik, temsilcilik, muhendislik

hizmeti veren ilk ozel Turk ~irketi.

Azerbaycan'da deri i~leme, konfeksi-

yon fabrikasl kuran, petrol sahalarl

alan ilk Turk ~irketi. Buyuk in~aatlar

yapmak i<;:inSibiryo'ya giden ilk Turk

~irketi... Ve nihayetinde Kuzey

Irak'ta ve Yemen'de petrol haklarl

alan ilk Turk ~irketi.. petrol <;:Ikaran

ilk Turk ~irketi ... Tum bunlar ilk oIma-

nln yanl slra hem de riskli i~ler, bu gi-

ri~imci ruhunuzda ilk oImak ama he-

yecanll i~ler ve korkusuzca atillm do

yok mu?

Prof. Dr. GOntekin Koksal: Allah bo-

na gani gani cesaret vermi~. Yani tek

Allah'tan <;:ekinirim. Ama Allah'tan

<;:ekinirken bazen de konu~urum; i~

mi senin bu yaptlgln, begendin mi

yaptlglnl derim. Halo ben kendimi

30 sene sonraki i~lere bakarken,

plan yaparken goruyorum. ( Ya~lm

78)

Gelelim Rusya'ya gidi~imize ... Tabii

Gune~ Sigorta'dan 150 bin liraYI 01-

dlk. Makine Ikmal Grubu Ba~kanl

iken 0 zamanln milyon dolarlrk i~leri-

ne imza atlyoruz. Butun 0 aradar

do diyorlar ki; "Bu i~ler bitsin, bera-

ber <;:all~a1lm." Ben tabii kovallyorum

adamlarl. Hepsi birlikte ... I~ten ayril-

dim, 6 ay oIdu, kimse kaplml <;:alma-

dl. Bir gun kapi hakikaten <;:allndl. Iki

tone Rus geldi, bizi temsil eder misi-

niz diye ... Korun istedigi bir goz, Al-

lah iki tone vermi~ gibi girdik bu i~e.

Sovyetler Birligi ~irketleri ile Turki-

ye'de <;:okbuyuk proieler yaptlk. Me-

sela, en buyugu izmir Aliaga Rafine-

risi'nin kapasitesinin 5 milyon tondan

10 milyon tona <;:Ikarilmaslyla ilgili

bir i~ti. 0 i~i <;:okzor aldlk. SSCB ile

<;:all~mak cesaret i~i idi. Daimi takip

ve dinleniyorsunuz.

o yillarda Demirel Ba~bakan, Ameri-

kan dostu... Rus teknolojisi eski sis-

tem diye kar~1 <;:Ikml~. Biz Amerikan

teknolojisini kullanallm demi~. Esat

Klratlloglu do Enerji Bakanl ... 0 za-

man Demirel'in muste~arl, her ~eyi

rahmetli Necdet Se<;:kinoz vardl, 0

aglrllglnl koyuyor. Bizim 75 milyon

dolar teklif ettigimiz i~e Amerikalilar

300 milyon dolar teklif veriyorlar.



Demirel Ba;;bakan oIarak Ruslan eski tek-

noloii diyerek istemiyor, ancak aradaki

fiyat fark! buyuk. Bu esnada Demirel'in

muste;;arl ve sJnlf arkada;;1 rahmetli Sec;:-

kinoz devreye giriyor. Israr ediyor ve biz

de SSCB adJna rafineri i;;ini allyoruz. Bu

Ruslann c;:ok ho;;una gitti. Ondan sonra

Ruslarla birc;:ok buyuk i;; yaptlk.

1974-75'lerde SSCB'ye gitmek c;:ok bu-

yuk oIaydl. SSCB'den Turkiye'ye geliyor-

lar heyet halinde, ben de onion Turkiye'yi

tanltmak ic;:inara slra gezdiriyorum. (:e;;-

me'ye, Istanbul'a Turkiye'nin degi;;ik bol-

gelerine gidiyoruz. 0 yillarda telefonlarl-

mlz dinleniyor, devamll kontrol ve takip

altlndaYlz 0 gunlerde ya;;adlglmlz ente-

resan bir oIaYI anlataYlm: Rus Sanayi

Muste;;arl e;;i onde bir arabada, biz de

e;;imle arkada bir arabayla Izmir'e gidi-

yoruz. Izmir'de fuarda Rus pavyonunu gO-

recegiz. Yoida mola verdik, yanlmlza bir-

kac;:ki;;i gelip bizden bir ricada bulundu-

lar. "Lu~en yava;; gider misiniz?" Siz kim-

siniz diyorum, Biz MIT'teniz, diyorlar.

Bizdeki arabalann ikisi de Mercedes. Ar-

kadan MIT Reno ile bizi takip ediyor, do-

laylslylo bizi yakalamakta zorlanlyorlar.

Tabii bu aroda SSCB'de de dinleniyo-

ruz. Perestroyka doneminde gidi;; geli;;le-

rimiz daha kolayla;;tl. Uc;:akseferleri arttl.

Bu esnalarda Kazakistan'da petrol saha-

Sl aldlk. Kazakistan'a giren ilk petrol ;;ir-

ketiyiz. Doha sonra Azerbaycan'a gir-

dik. Azerbaycan'da petrol sahasl alon

dunyadaki ilk petrol ;;irketiyiz. 14 sene

Azeri petrol sahalannl c;:a1I;;hrdlk. 700

adet kuyumuz vardl. Ancak saha eski 01-
dugundan 360-370 tanesi foal idi.

Deri i;;i yaptlk, deri fabrikalarl kurduk, in-

;;aatlar yaptlk. Rusya'da Sibirya'da c;:ok

buyuk in;;aatlar yaptlk, fabrikalar kurduk,

ev kompleksleri yaptlk. Komunizm c;:okun-

ce c;:all;;liglmlz fabrikalar botti, ;;ehir bat-

tl daha dogrusu, oralarda buyuk paralar

kaybettik, donduk geldik. 0 bizim ic;:in

c;:ok buyuk bir darbe oIdu. Sibirya'da

yakla;;lk 2 bin ki;;i c;:all;;anlm vardl, hepsi-

nin tazminatlannl son kuru;;una kadar

odettim. (:ok buyuk bir binam vardl onu

sattlm, arsalanml sattlm falan. 10 milyon

dolarllk yeri 3 milyon 800 dolara sattlk.

Ama herkesin parasJnI banka kredileri

dahil odedim.

Kazakistan'da bir petrol sahasl a1dlk,

sonra devrettik onu. Azerbaycan'da 14

sene c;:all;;tlk. Azerbaycan'da bir muddet

sonra bir Amerikan ;;irketi ile ortak oIduk.

Oldugumuza oIacaglmlza pi;;man etti,

bitti, oraYI do devrettik. Kuzey Irak'a

girdik. Hem Azerbaycan'a hem de

Kuzey Irak'a giren dunyadaki ilk petrol

;;irketiyiz.

Once Kuzey Irak'a giri;;imizi anlataYlm.

Talabani once bize Klbns adasl kadar

buyuk bir a1anl verdi. Sonra onu kirptl,

kirptl. Biz de 0 kadar buyuk bir olano sa-

hip oIamayacaglm,zl biliyorduk zaten.

$imdi halo bir tone buyuk bir sahamlz

var. Aynyetten ikinci sahaYI Barzani

Bolgesinden a1dlk. Onlarla ugra;;lyoruz.

Kuzey Irak'in en buyuk ve guzel

sahalan ..

Yemen'den petrol sahasl aldik, onu do

c;:all;;tlnyoruz. $imdiye kadar Kuzey·

Irak'ta ihracat yasagl vardl, 0 degi;;ti.

Yani, C;:lkardlglnlz petrolleri ihrac;: edebi-

lecek durumdaslnlz. Biz 2002'de Kuzey

Irak'a girdik. Diger petrol ;;irketleri 2005-



2006'dan sonra gelebildiler. Petrol

~irketleri bizi 3 sene gozlediler.

Seyir Defteri: Kuzey Irak'ta petrol sa-
halarlnl nasI! oIdu do ilk size verdi-

ler?

Prof. Dr. Guntekin Koksal: Kim gire-

cek oraya! Saddam zaten tum Kurtle-

ri oIduruyor, glrtlaklanna yapl~ml~.

Herkes bu kadar riskli bir yerde e;:ali~-

maktan e;:ekinirken biz korkmadan

girdik ve petrol haklarl aldlk. 0 es-

noda aldlglmlz haklarln gee;:erliligi

dahi emin degildi.

Seyir Defteri: Herkesin gozu orada

ama korkuyor, degil mi?

Prof. Dr. Guntekin Koksal: Hem de

nasI! korkuyorlar. 3 sene bizi gozle-

diler, 3 sene sonra gelmeye ba~ladl-
lar. $imdi 26 tone petrol~irketi var.

C;:all~an,petrol e;:lkartanvs. Bu yl!lar

ie;:erisindeBolgesel Kuzey Irak:"huku-

metinde de e;:okbuyuk guven uyan-

dlrdlk. Zaten Kurtlerle e;:all~maya

1958-59'dan beri Batman'dan all~l-

glm. Kurtleri gayet iyi tanlyorum. On-

ce aldlglmlz sahalar Talabani bolge-

sindeydi. Sonra Barzani bolgesin-

den bir saha daha verdiler. ilk Kuzey
Irak'a gidi~imiz 2002 yl!i, Ocak

aYlnda idi. Bu yl!lar ie;:erisindeTurki-

ye ie;:indenveya dl~lndan hie;:kimse-

den bir kuru~yardlm gormedim. Hep
kendi imkanlarlmlZia bugunlere gel-

dik. I~in ba~lnda askeriyeden buyuk

destek gorduk. 0 tarihlerde Koksal

Karabay Genel Kurmay Harekat

Ba~kanlydl. C;:ok ileri goru~lu, mo-

dern ve cesur bir askerdi. Turkiye'nin

gelecegini petrolde gordugu ie;:inbi-

ze yuzde yuz destek verdi. Ilk saha-

larlmlzl almaya giderken onun buyuk

destegini gorduk. Sonra orada gu-

yen telkin ettik, Barzani bolgesinden

bize bir saha daha verdiler. $imdi

belki biraz daha geli~tirecegiz saha-

larlmlzl.

Petrol e;:okriskli ve e;:okpara harcan-

masl gereken bir yatJrlm dalidlr. Altl

senedir e;:okbuyuk paralar harcadlk,

onlarca milyon dolar harcadlk. Do-

ha 6 kuru~alamadlk. Hie;:kimse sa-

dece Turkiye'de degil, yurt dl~lnda

do boyle hie;:para almadan i~e de-

yam etmeye cesaret edemez. Turki-

ye'nin e;:okbuyuk i~adamlarl bizim

tum ugra~l!arlmlza ragmen buraya

girmedi. Devleti te~vik etmeye e;:all~-

tlk. Iki ue;:tone toplantl yaptlk. Patro-

no Halil'in fedaileri gibi arkamda bir

tone destegim yok. Bakanllgl ikna et-

tik ancak i~ adamlarl bu riski allP gi-

remediler. Hie;:kimseye de gidip yal-

varmaYI sevmem, ama becerdik, bu-

gunlere kadar geldik.

Seyir Defteri: Bir de e;:okfarkll bir e;:iz-

giniz de var sizin. Yani, i~adamlarl
dunyaslna bakiyoruz, medyatik oIan-

lar var, gazetelerde boy boy gozu-

kenler var. Hem ailesiyle, e;:ocuklarly-

la, e~iyle kendi yciptlklannl ovucu ta-

VIrlarla. Ama siz oyle bir karakterde

degilsiniz. Bu mutevazl!lk ml, ba~ka

bir ~ey mi?

. Prof. Dr. Guntekin Koksal: Rahmetli

babam hakikaten e;:okmutevazlydl.

40 gobek pa~azade oImaslna rag-

men. Herhalde biz ondan ornek 01-
dlk. Biz ofiste genel mudur, mudur-

ler, memurlar, yardimci personel hep

beraber aynl yemekhanede yemek

yiyoruz. Hakiki bir aile ~irketiyiz. Biz-

ler anne baba, onlar do e;:ocuklan-

mlz gibi ... Benim yanlmda 25 yl!dlr

e;:all~anlarvar, digerleri bizden de
emekli oIdu. Hemen hemen hie;:kim-

seyi i~ten e;:lkarmadlm.$u anda kriz

ortamlnda bile kimseyi e;:lkarmlyoruz.

Bir aile yaplsl var, 0 e;:oke;:okmuhim.

Seyir Defteri: I~ ba~arlnlzda aile ~ir-

keti oImanlz ve kurumsalla~manlzln

onemi var degil mi?

Prof. Dr. Guntekin Koksal: Aile ~ir-
keti oImamlzln e;:okbuyuk onemi var,

e~imin e;:okbuyuk katkilarl var. Rah-

metli babam, memur, ama bizimle;

"C;:ocuklar, bizim mesela 100 lira-

mlz var, ~unu mu yapallm, bunu mu
yapallm." diye, bizi adam yerine ko-

yar konu~urdu. Ben de evde bilhassa

e~imle e;:okkonu~urum,arkada~lanm-

10 e;:ok konu~urum, onlarln hepsini

dinlerim. Sonra son kararl kendim ve-

ririm. Ama hepsinin de fikrini alJrlm

muhakkak. Atalanmlz ne demi~ler:

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var."

Ba~arlda herkesin katkisl var. [ila ki

ben tek ba~lma yapacaglm diye i~e

girmedim. "Bilmedigin i~e girmeye-

ceksin." diye du~unurum. Benim ha-

yat felsefem ~u; Hayat 0 kadar kisa

ki, ue;:kaglte;:l!lga,doiandJrlcdlga, ya-

lancdiga, ahlaksdga degmeyecek

kadar klsa. Bunu kendinize ilke edi-

nirseniz yastlga ba~lniZI koydugu-

nuzda rahat uyursunuz.

Seyir Defteri: Pirl! pln[ iki tone kiz ye-

ti~tirmi~siniz.Bayragl do onlar devra-



Ilyoriar degil mi? Bu do <;:okonemli

ve ozel bir ~ey. (:unku <;:ogu<;:ocuk-

lar anne-babalannln i~ini yapmak is-

temiyorlar.

Prof. Dr. Guntekin Koksal: Ben on-

larl oraya yonlendirdim ama kendile-

ri de istediler. Her ikisi de iki~er mas-

ter yapli. Ba~langl<;:taklzlonm do

degi~ik meslekler du~unduler. Buyuk

kizlm Ay~e endustri muhendisi ...

MBA ve hukuk masterlan var. 0 da-

ha <;:okendustri, tasarlm ve sonatsal

i~lerden ho~lonan bir klzdl. Petrol

tam Zit bir i~... ikisi de once tereddut

ettiler. Sonradan du~unduler, ta~lndl-

lar ku<;:ukkizlm Zeynep'in bir master'i

de giri~imcilik uzerine oIdu. "Ozellik-

Ie aile ~irketleri, nasd kurumsallo~lr.",

dive ikinci bir master daha yapt!.

$imdi ikisi de keyifle <;:all~lyorlar.

Seyir Defteri: Gelelim ~u Ba~bakano

yazdlglnlz mektup olaYlyla medya-

do yer almanlza. Bu zomana kodar

hi<;:birsiyasiyle ili~kiniz oImaml~ Kar-

~Islnda kim oIursa oIsun bildigini,

inandlglnl sonuna kadar savunan ve

hi<;:bu konuda taviz vermeyen birisi-

niz. Bo~bokon'a mektup yazmo 010-

Ylndan biraz soz eder misiniz?

Prof. Dr. Guntekin Koksal: Ben tam

bir Ataturk <;:ocuguyum.Ataturk oIdu-

gunde ben 7 ya~lndaydlm ve Iz-

mir'deyiz. Babam aldl beni Konak

meydanlndaki soot meydanlna go-

turdu, 0 zomanln en buyuk meydanl.

Oradaki binler, onbinler, yuzbinler

hungur hungur agllyor, babam koca-
man adam agliyor. Ben I<.u<;:ugum10-
'0\\, '00'00 lie o\du dedim, Alalurk. 0\-

du dedi. Eee ne oIdu. Hi<;:unulmuyo-

rum; I~teevlodlm, 0 olmasaydl ~imdi

biz burada olmazdlk. Harbe biz de

i~tirak ettik dedi. Atalurk'un buyuklu-

gunu aglayarak anlott!. DolaYlslYIa0

zamanki ogretmenlerimiz de oyleydi.

Bo~tan a~agl yuzde yuz Alalurk <;:0-
cugu oIarak buyudum.

Mesela, bizim buyuk buyuk buyuk

dedemiz Okuz Mehmet Pa~a, Os-

manll tarihinde iki defa sadrazam

olan tek sadrazamdlr. Kelleyi muha-

faza edip, sadrazamllgl bitiren. En

son dedelerimden bir tanesi, Galata-

II Raif Pa~a, Mekke'de isyan oIuyor.

Dede de Trablusgarp valisi. Isyan

haberi Istanbul'a geliyor. Diyorlar ki,

git Mekke'deki isyanl bastlr. Tabii 0

zaman MISIr'a kodar Troblusgarp'a

dahil. Bizim dede gidiyor, sert bir

adam, isyanl bastJrlyor. 5 bin tone

isyanclnln kellesini kestiriyor. Isyanln

ba~kanlnl do Muhammet'in mezan

etraflnda klrba<;:layarak oIduruyor.

Oyle bir aileden de geliyorum. On-

lann de etkileri var, genetik gelen bir

~ey var diyorum. Taviz vermem,

inanmadlglm ~eyi soylemem. $irketin

geli~ip buyumesinde e~imin de katki-

Sl oImu~tur. (:ok cesur bir kodlndlr.

Anne tarah Adana'nln bilinen buyuk

bir tuccar ailesidir. Babadan dedesi

2 donem saltanat esnaslnda, mute-

akiben ilk mecliste mebusluk yapml~-
IIr.

Seyir Defteri: Ne tetikledi sizi?

Prof. Dr. Guntekin Koksal: Bir defa
u\l<.emi<;:Ok.seviyorum. Bell 6.5-7 "III
yurtdl~lnda kaldlm, okudum. iki mos-

ter yaptlm. Onun dl~lnda do ydlardlr

yurtdl~lndo <;:oll~lim. Turk insonlnl,

Musluman'l hep u<;:uncuslnlf gormu~-

lerdir. Ne kodar ba~ardl do oIsanlz

hi<;:birzaman sizi en tepeye getir-
mezler. Son zomanlardaki 2-3 istis-

nodon oturu gururlonlyorum. $imdi

Coco CoIo'nln bO~lnobir Turk geldi,

vs. Doha once oImozdl boyle ~eyler.

Butun bunlonn otesinde ulkemi haki-

katen <;:okseviyorum. $unu do soyle-

yecegim; 1952-53'de ben Avustur-

yo'yo okumok i<;:in gittim, baktlm

odomlar harpten yeni <;:Ikml~olmolo-

nna ragmen bizden <;:okdoha ileri-

deler. Nedir bunun sebebi dive du-

~undum. Ilk buldugum sebep Islam

dininin uygulomosldlr, kodlnl inkar

etmi~tir. Nosd inkar etmi~, kofeslere

koymu~, okutmoml~, gostermemi~.

Okumo yok, yazmo yok, bilgi yok,

kodln nomahrem. Bu sistem 0 guze-

lim Islam dininin suiistimali neticesin-

de oImu~tur. Kuron'do bunun veri

yok. Yobaz din odamlan Islam'l boy-

le tefsir etmi~lerdir. Boyle bir kadln

yeti~iyor. Bu kodln kimdir, onnedir.

(:ocuk doguracok, buyutecek, geli~-

tirecek. Insan zekoslnln yuzde 70-

80'ni 7 ya~lna kadar geli~iyor. Son-

ra yuzde 20-30 doha ekleyebilirsi-

niz. (:ocuk soruyor, anne bu ne, bu

nerede, bu ni<;:incevap yok. 0 <;:0-

cuk yuzde 70-80 olu~turocogl zeko
duzeyini yuzde 30-40'lardo oIu~turo-

biliyor annenin cahilligi yuzunden.

Bunu ke~fetmi~tim universite ydlonn-

do. Tekrar Israrlo belirtiyorum. Haki-

b Islam 0\\\\ o\\\\e\\\\ e\\ ffi\)~effiffie\\e-

rinden biridir. Islam din inin kotUlu-



gunden degil, ancak tatbikatlnln ko-

tulugunden. Bugun halo Turkiye'yi

1400 sene geriye goturmek isteyen-

ler var. Goturemeyecekler. Niye go-

turemeyecekler biliyor musunuz? T0-

rih akan bir nehirdir. Bu nehri geri

akitamazslnlz. Geri akitmak istedigi-

nizde nehir baglnlzl ylkar, evinizi yl-

kar, her ~eyinizi Ylkar; geri akmaz.

Baykal'ln yaptlglnl ben c;;ok yerinde

goruyorum. Bir kadln gelmi~, c;;ar~af-

II. Ben sizin partiye girmek istiyorum

diyor. $imdi ona once ba~lnl ac;;,

soma gel denmez. Bu buyuk bir bo-

Orto Dogu projelerinin neticesidir.

Turkiye'yi 0~1rI Muslumonlo~tlrmok ...

Muslumonllk bo~ko, O~lrI Muslumon-

Ilk bo~ko ... Kodlnl c;;ar~ofo sokup ge-

riye otmok istiyorlar. Turkiye'de ko-

din hoklarl diye bir ~ey yok. Kodln

olmoYlnco soylediklerim oIuyor. Ko-

din okllll, bilgili c;;ocuk yeti~tiremiyor.

C;::ocuk olmoYlnco do cemiyet yok.

Cemiyet oImoylnco do zOylf bir mil-

let var. Niye Turkiye'yi bu kodar bal-

meye C;;oll~lyorlar. Cogrofi oIarok Tur-

kiye petrol balgelerinde c;;ok entere-

son biryerde ... Turkiye'den gec;;me-

c;;evesinde Turkiye, Afganiston, Iron,

Irok, Suriye'yi, hepsini o~lrl Muslu-

man YOPIP, Sovyetler Birligi'nin etro-

fino emniyet ~eridi oIarok c;;evirdiler.

Bu aroda Turkiye de gurultuye gitti.

Son gunlerde AKP'de beliren ho~go-

ru onloYI~1n1 do buyuk bir tokdir ile

izliyorum. Du~monlarlmlz bize yeter,

bir de kendi aromlzdo kovgo etme-

yelim, balunmeyelim.

Ben Alloh'o yuzde yuz inanlrlm. AI-

lah'ln temiz, duzgun, c;;oll~kon inson-

larln yon Indo oIduguno inonlrlm. i~
hoyotlmlzdo her slki~tlglmlzdo Toml

rl~ c;;ubugudur. Bu cesareti Boykol

gostermi~tir. Bu barl~ c;;ubugunu diger

partilerin de tutturmesi gerekir. Tekro-

ren soyluyorum tarih okon bir nehir-

dir, geri okltllomoz. Butun bu c;;olkon-

tllar durulocoktlr ve Turkiye modern

c;;ogo oyak uydurmoyo devom ede-

cektir. Bundon eminim. $imdi 0 c;;ar-

~afll kodln loik, cumhuriyetc;;i bir YOPI

ic;;ine girdiginde ben bu bo~ortusunu

tO~lmoyo mecbur muyum diye du~u-

necek ve kendisini degi~tirecek. Bu-

tun bunlar yurt dl~lndo oynonan bu-

yuk oyunlarln, Ye~il Ku~ok ve Buyuk

den petrolu boru holtl ile fizibil 010-

rak, ticari oIarok serbest pozaro go-

turme imkonl yok. 0 zaman bal, par-

c;;olo. Hikoye budur. Bundon 20-30
sene oncesine kodar kim kime soru-

yordu sen Turk musun, Kurt musun,

Loz mlSln, ArnovlJt musun diye. Be-

nim onneonnem yuzde yuz C;::erkes,

boboonnem yuzde yuz Arnovu!. Ben

de Turk'um. Hem de yuzde yuz Tur-

kum. Bu ulke beni okuttu, yeti~tirdi,

bugune getirdi. Kim kime soruyordu.

o oyrllik tohumlarlnl ektiler. BOP c;;er-

bize hic;; beklemedigimiz bir imkon

yarotml~, yordimCi oImu~tur. Bozen

Alloh'lo konu~urum, bozen homdol-

sun derim. Hic;; bilmiyorum, 80 bini

o~kln comimiz var, burolardo oIgun,

hokiki imam hotip okullorlndo yeti~-

mi~ omo modern fikirlerle yeti~mi~

koc;; tone imam var.

Turkiye bu hoco, tarikot tokimlnln te-

siri oltlndo motbooYI 300 sene mud-

detle getirmemekten oturu c;;ok ~ey

koybetmi~. Islam dini her yonuyle iyi

amo hadar, hocolar oyle degi~tir-

mi~ler ki, sebep; insonlarl istismar



edecek. Yoksa her din gibi Is-

lam dini de ileriye donuk, bir
defa en iyi ibadet <;:all~maktlrdi-

yor Peygamberimiz. Ama biz il-

Ia ki 5 vakit yatlp kalkacaglz.
C;=unku0 5 vakit yatlp kalklnca
her seferinde Allah'la oImanln

imkanl yok. Belki de var. Anla-

mlyorum.

Ak Parti'nin iktidara gelmesinde

koalisyon hukumetinin de <;:ok
buyuk hatalan ve beceriksizligi

var. Ak Parti Iktidara geldikten

sonra 3 sene Kemal Dervi~'in

koydugu prensip ve sistemlerle

idare etti. Yeti~mi~ insanlan 01-

madlglndan ve eski kadroyu ta-

mamen devre dl~1blraktlglndan
sistemi yurutemedi. Kadrolarda
Imam Hatip mezunu oImak bir
se<;:kinlikoIarak allndl. Bu mo-

dern ve ekonomi dunyaslnda

ekonomiden anlamayan ki~iler
degil burokrat, bakan do 010-

maz. Aynl durum ticaret ve sa-

nayi erbabl, ozel sektor i<;:inde
ge<;:erlidir.Bu bilgilere sahip 01-
mayan ozel sektor de <;:a1I~a-

maz, batar.

Bizim ~irketlerimizin finans ra-

kamlan her gun benim onume
gelir; Kasamlzda ne kadar pa-
ra var, bankalara odemeler,

onumuzdeki 3 senelik harcama-
lann dokumu... Devlette de var

ammo, varsa do yalandan var.

Ama yapacak adam yok. 500
milyar dolar toplam bore;:.Ozel
sektorun borcu 180 milyar do-

lara <;:Ikml~.Cari a<;:lk50 milyar

dolara dayanml~. Simdiye ka-

dar cari a<;:lglidare ettiler ama

bu sene hare;:bitti, yapl paydos.

Niye, ihracat do du~ecek. Se-

bep; sattlgln adam ~imdi tasar-

rufa girdi. Dunyada bir kriz var.

I~i e;:okzor. 2009 e;:okdaha
gue;:ge<;:ecek.Biz milli gelir artl-

~lnda % 1-2'yi tutturabilirsek e;:ok

<;:ok iyi. Negatife du~mezsek

<;:okdaha iyi. Ben boyle deger-

lendiriyorum. In~allah ben yan-

II~ degerlendiriyorumdur. Ba~-

bakanln dedigi oIur, yuzde 4-5

buyuruz... Ama bugun biline;:li

hi<;:birekonomist, ekonomi ya-

zan bunu soylemiyor. Keza akll

ba~lnda i~adamlan do oyle.

Ba~bakana yazdlglm mektup-

tan sonra Ba~bakandan cevap

geldi mi. HaYlr hie;:bir~ey gel-
medi. Zaten ben de beklemiyor-

dum gelecegini. Ama butun

dunyadan binlerce kutlama ve

te~ekkur mektubu geld i. C;=oksa-

mimi soyluyorum ne yazlk ki he-

pimiz korkuyoruz, <;:ekiniyoruz.
.Bu i~ degil ki. Bu partiler kanu-

nu, see;:im kanunu <;:Ikmadlgl

muddete;:e,bu dokunulmazllklar

kaldlnlmadlgl muddete;:ebu ul-

keden bir ~ey olmaz. Hepsi pa-

di~ah bunlann, peki Baykal
farkll ml? i~te'okuyoruz, tertemiz

<;:ocuklargidiyorlar, bizi partine

01 diyorlar. Almlyor. C;=unku0

kendi guvendigi adamlannl ge-

tirip koyacak. Onlar MKYK'YI
oIu~turacak, onlar do Baykal'ln

istedigi adamlan see;:ecekler.



Bunu halletmedigi muddet<;:eTurki-

ye'nin i~i <;:okzor.

Seyir Defteri: Peki, bir<;:okanlnlZ var.

Bunlarl, deneyimlerinizi kitap haline

getirmeyi du~unuyor musunuz?

Prof. Dr. Guntekin Koksal: Evet,

Yazmaya <;:all~lyorum,Son zaman-

larda universitelerde "Mezun olduk

~imdi" diye konferanslar verdim. Me-

zun olduk, hayatla kar~da~mayaba~-

ladlk. Ben ilk i~ aramaya nasd gide-

cegim, once hangi i~i arayacaglm,

bona uygun i~ hangisidir, oraya gi-

derken nelere dikkat edecegim, i~te

temiz giyinecegim, parfumlu olaca-

glm, ~oyle konu~acaglm, gitmeden
once hazlrlanacaglm diye mulakat-

lar, kim/e evlenecegim, ilk kazandl-

glm paraylo ne aIocoglm, ilk yotlrlm-

10rlnl nelere yopocoglm, <;:ocugum

oIursa nosd yeti~tirecegim. Bunlarl to-

parloYlp yozmak istiyorum.

Biz buraya geldiysek, yine ovunerek

soyluyorum, en onemli ozelligimiz

guvenilirlik. 35 sene hi<;:biroIumsuz

durumo girmemi~ bir ~irketiz. Bunun-

/0 do gurur duyuyoruz.

Seyir Defteri: Siz bu egitim/erinizde

bozl mesajlor veriyorsunuz. I~te,adil

01, kimsenin hokklnl yeme, herkesin

yaptlgl i~i yapma diye spot mesajla-

rlnlZ var.

Prof. Dr. Guntekin Koksal: En mu-
him ozellik durust olmak. Durust, du-

rust, bir daho durust. Bize <;:oki~ gel-

mi~tir, halo do geliyor Avrupo'don,

Amerikon ~irketlerinden. Soglam, gu-

venilir bir ~irket diye geliyor.

Seyir Defteri: Onumuzdeki ydlardo

forkl, giri~imler dediniz. <;:Itayukseli-
yor, kJZlorlnlz ve e~inizle birlikte. in-

~oat sektorunde de forkll projeleriniz

vor. PetHolding i<;:in2009-201 O'da

neler ongoruyorsunuz?

Prof. Dr. Guntekin Koksal: Bir defa
petrol faoliyetlerimizi artlrarak yurut-

mek, gitmek. Kendim de petrolcu-

yum, petrol sektorunu iyi biliyorum.

<;:okdo gu<;:lubir kodrom var. Buro-
do jeolog, jeofizik<;:igrubum, 10-12
tonesi TPAO'don oYrllml~ ust duzey
<;:oktecrubeli ve bilgili yonetici. Hep-

si yurtdl~lndo okumu~, hepsi TPA-

O'do uzun zaman <;:all~ml~<;:okgu<;:-

lu bir grubum var. Ve TPAO gucen-

mesin, buniaro TPAO'nun butun kad-
rolarlnl degi~mem. Petrol fooliyetleri-

ni ortlrmok istiyoruz. Su projem vor,

su i~ine girmek istiyorum. Esoslndo
bokorsonlz su gelecekte petrolden

doho muhim hale gelecek. Petrolu

i<;:emezsiniz,su azollyor.

Hi<;:devlet klyagl gormedim. Onlor-

co proje yoptlk. Bir kuru~kredi alma-

dim, butun yatlrlmlorlmlzl kendi kay-
noklarlmlzlo yoptlk.

Seyir Defteri: Sanatlo ilginiz de vor.

Prof. Dr. Guntekin Koksal: Sonot

oIorak epey bir resim koleksiyonum

var. Bunosd bo~lodl? ilk, ben gittigim

ulkelerden resim toplomaya ba~la-
dim. Rusya'dan, Moskova'dan, Ka-

zakistan'dan, Turkmenistan'dan,

Azerbaycan'dan vs. vs. Soma Turki-

ye'den de epey resimaldlk, i~te300-
500 tone resim oldu. A~agldo sergi
solonumuz vor. Kendi kaleksiyonumu

do zaman zaman burodo sergileyebi-

lirim. Ayriyeten sonat<;:IYodestek oIsun
diye de <;:okresim aldlm.

Seyir Defteri: Peki, silah, kdl<;:koleksi-

yonunuz nasd ba~ladl?

Prof. Dr. Guntekin Koksal: I~ yaptl-
glmlz yerlerde geziyorum, <;:okguzel
el i~i si/ahlor vor. 100-200-300 se-

nelik.. Azerboycan'do, Yemen'de,

Sudan'da, Umman'do vs. Once he-

diye kdl<;:ve komolar geliyordu, son-
ro kaleksiyona donu~tu. 100-150 to-

ne kdl<;:-han<;:ervor, ozel par<;:alar.
<;:okeski tabancalor vor.

Seyir Defteri: Bir de egitim vakflnlz

vor, burs veriyorsunuz...

Prof. Dr. Guntekin Koksal: Onun do

hikayesini ~oyle anlataYlm; ben /iseyi
bitirdim, her universiteyi kazonlyo-

rum, nereye istersemgidecegim omo
imkanlorlmlz k1sltll.Ben oturdum 15-
20 akrobomlza mektup yozdlm. Ak-

robolarln holleri vakitleri iyi. Okul bi-

tince geri odemek koydlylo kendile-

rinden bona oyda 10 Lira burs yor-

dlml istedim. Tek cevop i<;:lerindeim-
konlorl en klSltl1alan bir akrobamlz-

don geldi. Bo~ko hi<;:bircevap 010-
modlk. Bu benim i<;:imdeukde oIdu.

Soma once teknik universiteye gir-

dim, iki oy okudum. Baktlm bobomln

mao~1270 lira, 100 lira bona veri-
yor her oy. Karde~im Franslz kolejin-

de okuyor, kor~domoslno imkan yok.

Ben de Askeri Tlbbiyeye girdim. I~te

tum bu ya~onml~llklar yo do yo~ono-

maml~llklor bu egitim vakflnln oIuw

munu tetikledi. $imdi egitim vakflmlz-

do ogrenciler okutuyoruz.•


