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Bir zamanlar ulkemizde
herkes ekonomist kesil-

mi;;ti. Ekonomi dehasl Adam
Smith'in serbest piyasa eko-
nomisi ile ilgili sbylemleri
turn entellerin dilindeydi. "BI-
rakmlz yapsmlar, buaklmz
get;;sinler" ya da "Arz ve talebe
baghdu" sozleri· dillerden hit;;
du;;mezdi. Kafelerde, it;;kima-
salannda hep ekonominin ku-
rallan ile ilgili sohbetler yapl-
hrd!. Zaman degi;;ti, ;;imdi de
en t;;ok konu;;ulan konulann

ba;;mda azalan enerji kaynak-
Ian ile ilgili yapllan senaryolar
geliyor. "Rekabet edemiyoruz,
enerji maaliyetlerimiz y-uksek,
maliyetlerin du;;urulmesi ge-
rekir" gibi sozleri hemen he-
men her gun duyuyoruz. Bun-
lann gert;;ekle;;mesini en t;;ok
isteyenlerden birisi de benim.
Ama kazm ayagl byle degil.
BaZI gert;;ekler var. Enerji kay-
naklan artlk t;;ok smuh ve
devlet bir ;;eyler yapsm mantl-
gl t;;urudu bile.

Devletten bir kuru;; yardlm al-
madan t;;angml giyip, t;;lklsml
yanma alan diyar-l gurbetler-
de petrol arayan adam, en t;;ok
ne;;eli kahkahalanyla yakm-
dan tamdlglm Prof. Dr. Gun-
tekin Koksal. Kazml;;! Kaz-
nn;;! Daha derinlere inmi;; ve
petrolu bulmu;;. Hem de Ku-
zey Irak'ta, Yemen'de, Rus-
ya'da, Kazakistan'da, Azerbay-
can'da. Tlpkl $evket Sureyya
Aydemir'in unlu romam "Su-
yu Arayan Adam"daki gibi.



2003 YIUNDA

OLUMDEN DONDU

Dunya onu 2003 Y1lmda
Kuzey Irak'ta petrol sa-
hasmda ge<;irdigi mide
kanamas1 slrasmda tam-
dl. Genelkurmay Ba;;-
kanhg1'mn giri;;imiyle
ABD'ye ait bir helikop-
terle Turkiye'ye getirildi.
Bu operasyon ABD'nin
yuksek tirajh gazeteleri
tarafmdan dunyada man-
;;et oldu. "Olum adm
kalle;; olsun, benim Tur-
kiye'ye kazanduacag1m
<;ok ;;ey var" dercesine
suratle saghgma kavu;;an
Koksal kald1g1 yerden
devam etmi;;, binlerce
tehlikeye gogus germi;;,
i<;indeki sese her zaman
kulak vermi;; ve ba;;anYl
yakalam1;;tu. Kuzey
lrak'ta petrol <;lkaran ilk
Turk ;;irketinin sahibi
olan Koksal, ABD'nin
Teksas eyaletindeki unlu
;;irket Moncrief Oil ile de
ortaktlr.

Bir zamanlar Sovyetler
Birligi'nde yapt1g1 yatl-
nmlan nedeniyle de ken-
disine "K1Z1lMilyarder"
lakab1 tak1lan Guntekin
Koksal, 35 Y1ld1rpetrol,
maden, d1;; ticaret, in;;a-
at, gayrimenkul ahm1 sa-
tlm1 konulan ile ilgileni-
yor. Avusturya Leoben
Universitesi'nin Maden
ve Petrol Muhendisligi
bblumlerinden yuksek
muhendis olarak mezun
olmu;;, 1996 Y1lmda
Azerbaycan Ekoenerji
Akademisi'nden doktor

ve profesor unvanlanm
alm1;;tu. Yat1nmlanm
hep Turkiye d1;;mda yap-
m1;;tlr ama gonlu her za-
man Turkiye'ye yonelik-
tir.
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BA~ARIULAR

E;;i Pmar Koksal'l TRT'de
Turk sanat muzigi yan;;-
malanm izleyen ve Turk
sanat muzigiyle ilgilenen
herkes tanu. 0 zor ;;ark1
yan;;malanmn vazge<;il-
mez jurisi olarak her za-
man gorev yapar. Guzel
ve bUylileyici sesiyle <;1-
kard1g1 cdlerin Trilye ai-
lesi olarak biz de keyifle
dinleyicisiyiz. Koksal
Egitim Vakh'nm da ba;;-
kam olan Pmar Hamm
<;ok ba;;anh iki klz evlat
yeti;;tirmi;;tir. Evli olan
bUylik klZl Ay;;e Koksal
C=etin Ingiltere'de aym
dalda faaliyet gostermek-
tedir. Londra'da iki mas-
ter yapan ku<;uk klZl
Zeynep Koksal ise kariz-
matik ki;;iligiyle ve <;ah;;-
kanhg1yla ikinci ku;;akla-
nn i;;leri bir adlm daha
ileriye goturecegini ;;im-
did en hissettirmektedir.

54 Yllhk petrol muhendi-
si olan Koksal, 2012 Yl-
lmda Turkiye'nin hak et-
tigi enerjiyi temin edebi-
lecegine inamyor.,Ona
inanmamak mumktin
mu? 4 y11oncesinden he-
yecanland1m bile. Sans
nas11 haz1r kafalara ko-
narsa, ba;;anYl da haz1r
kafalar yakalar .•


