
From Oil to Art with
Güntekin Köksal

• s-

ile Petrolden Sanata
We had a pleasant chat with Güntekin Köksal, the Chairman of Pet Holding, at his
house in Gaziosmanpaşa. Köksal answered all of our questions about the Soviet

Union, northern Iraq, oil and ?[t with his sineere and witty style.

Türkiye'nin ilk petrol vatırımotanrıdan Pet Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Güntekin Köksal
ile Gaziosmanpaşa'daki evlerinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Köksal; Sovyetler Birliği'nden
Kuzey lrak'a, iş hayatmdan özel yaşamma, petrolden sanata tüm sorulanmızı esprili üslubuyla

ve samimiyetle cevaplandırdı. -
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G
üntekin Köksal has been known as the "red
billionaire" due to his large trade with what
was then the Soviet Union. Today he is the
chairman of the board of Pet Holding, which
at one point had 24 companies around the

world and was known as the "companyon which the sun
never sets." We talked about his youth, the Soviet Union,
today, tomorrow and of course, oil. Köksal is the boss of
Pet Holding which has operated in various industries, but
primarily the oil sedor, for the last 40 years.

We know that your ancestors came from
Ottoman Pashas. Can you tell us abput it?
i am the child of an officer. We come fiom a family full
of viziers and grand viziers. our lineage is based on Me-
hmed Pasha the Ox. He was a grand vizier twice, during
the reigns of Aluned i and Osman II the Young and man-
aged to rescue himself
from execution. My
grandmother was 100
percent Albanian, my
other grandmotheı; my
father s mother, was
100 percent Circassian
and i am 100 percent
Turkish and a child of
Atatürk. My roots are
based on Atatürk.

You have been the
boss of a holding
company that has
operated in the oil
sector over the past
40 years. As the
child of an officer,
how did you start
in the oil business?
it was 1953. i was a
student in my second

year at the Faculty of Engineering at Istanbul Technical
University. One of my close friends told me that there was
an exam in three days time and that the winners were to
be sent to Europe. "Let's take the exam," he said to me. i
prepared the documents and we went to the exam center.
i looked around the exam hall, there were 1,000 people in
the hall but only seven of them were going to be accepted.
i turned to my friend and said, "What are we doing here?"
But iwas among those seven people who passed the exam.
i was going to go to Leoben University in Austria. it got
me thinking. iwas living in İstanbul, the atmosphere was
nice, i was pleased with things here. i did some research
about Leoben but i couldn't find it on the map. it was a
small place and there weren't even any taxis in the city.

THE MAIN REASON WAS WOMEN

What convinced
you to go to that
city?
iwill not lie.The main
reason i went to Eu-
rope was the women.
The Second World
War was recently
over. Men had either
died at the fronts or
they were crippled
or they came back
healthy but they were
unemployed or they
were employed but
pOOLThe proportion
of women was quite
high. i went there
with this in my mind
and thus i felt as if i
was in heaven.

-------------------------------------------~-------------------------------------------

O imyanın birçok ülkesinde kurduğu 24 şirket ile bir dö-
nem 'üzerinde güneş batmayan holding' olarak adlan-
dmıarı Pet Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Güntekin
Köksal, Sovyetler Birliği'nde yaptığı geniş çaptı yatmm-
lar nedeniyle Kızıl Milyarder olarak da tanmıyor. Başta

petrololmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve 40'mCl yı-
lım geride bırakan Pet Holding'in patronu Köksal ile gençlik yıltonrıı,
Sovyet günlerini, bugünü, varını ve de tabii ki petrolü konuştuk.

Soyunuzun Osmanlı paşalarmdan geldiğini biliyoryz, anlatabilir
misiniz?
Ben memur çocuğuyum. Veziri, sadrazamı bol bir aileden geliyoruz.
Soyumuz Öküz Mehmet Paşa'ya dayamyor. Kendisi 7. Ahmet ve
Genç Osman dönemlerinde iki kere sadrazamlık yapmış ve kelleyi
kurtarmış. Anneannem yüzde yüz Arnavut, babaannem yüzde yüz
Çerkez, ben ise yüzde yüz Türk'üm ve Atatürk çocuğuyum. Köküm
Atatürk'e dayanıyor.

40 yılı aşkın süredir petrol sektöründeki bir holdingin patronusu-
nuz. Bir memur çocuğu olarak petrol işine nasıl başladmız?

Sene 7953, istanbul Teknik Üniversitesi inşaat Fakültesi 2'nci sınıtta
olduğum ytllar ... Samimi bir arkadaşım, "Üç gün sonra bir smav var.
Kazanan öğrencileri Avrupa'ya gönderiyorlar. Biz de girelim" dedi.
Belgeleri hazırladım ve sınava gittik. Smav salonuna bir baktım, içe-
ride bin kişi var ama sadece 7 kişi alacaklar. Arkadaşıma döndüm ve
"Bizim burada ne işimiz var" dedim. Ama sonuçta sınavı kazanan 7
kişi arasma girdim. Avusturya'nm Leoben Üniversitesi'ne gideceğim.
Sonra beni bir düşünce aldı. İstanbul'da yaşıyorum, ortam güzel,
keyfim yerinde ... Leoben şehrini araştırıyorum, haritada bulamıyo-
rum. Küçücük bir yer, şehirde taksi bile yok.

ESAS SEBEP KADıNLARDı
Sizi ne ikna etti o şehre gitmek için?
Ne yalan söyleyeyim, benim Avrupa'ya gitmemdeki esas sebep ka-
dırılardı. Dünya Savaşı yeni bitmiş, erkekler ya cephede ölmüş, ya
sakat kalmış, ya sağlam dönmüşler ama işsizler ya da iş bulmuşlar
ama yoksul/ar ... Kadın nüfusu oldukça fazlaydı. Ben de bu düşün-
ceyle gittim ve nitekim cennette gibiydim.



Turkey is always said to be a rich country in .
terms of underground resources. Do 'you think
there are undiscovered oil deposits in Turkey?
Turkey is rich in terms ofminerals but ican't say the same
thing about oil.This is rubbish. our experiences teli us that
there is not much oil in Turkey. our borders were drawn
like lace in the Treaty of Lausanne. Wherever there was
an oil network, it was kept outside fue borders of Turkey.
Turkey is also an earthquake area. Roughly put, some of

Pet Holding is called 'the companyon which the this oil was formed in Turkey but it surfaced with the
sun never sets'... earthquakes and flew away. The existing places are small
it was like that once upon a time. We held 24 companies oil fields. There are wells in Kirkuk which produce 100,000
in our structure. We had companies in various places barrels a day. in Turkey we are happy when we find awell
from Denver, Colorado to Yakutia.Then isaw that the sun . that gives 200-300 barrels aday.
----------------------------------------~

GÜNEŞ BATMIYAR AMA Biz BATıYORUZ

How did this interest in women turn
into an interest in oil?
i primarily studied mining engineering. i
didn't like it too much as we were under-
ground most of the time. i completed my ed-
ucation in three-and-a-half years. But i liked
the atmosphere and i wanted to stay.At that
time oil was a business that was in demand. i
studied petroleum engineering thinking that i
would earn a lot of money. i finished it in two
years.

How did you establish Pet Holding?
After finishing my school and returning to
Turkey, i worked at the Turkey Petroleum
Corporation (TPAO). i spent my years in the
field. i worked as a drilling and production
manager. Then Korkut Özal became the man-
ager. i was always in conflict with him so he
pushed me into the background. This went on
for a while. in 1974 i started leeturing at Mid-
dle East Technical University for seven years.
i knew two languages, had field experience,
was sociable and smart. A post for General Associate Di-
rector was opened in the place iworked. ithought iwould.
be a suitable candidate for this post but another friend of
mine was accepted. So i took my hat and left. i established
my own business on my own and also i did counsel rep-
resenting various compardes. i have developed my own
businesses and later the Pet Holding adventure began.

THE SUN DOESN'T
SET BUTWEDO

Kadınlara olan ilgi petrole nasıl dönüştü?
Başta maden mühendisliği okudum. Baktım sürekli yerin altırıdayız,
çok hoşuma gitmedi. 3 buçuk senede bitti. Ama ortam çok hoşuma
qitmişti, kalmak istiyordum. Petrolozaman revaçta olan bir işti.
Çok para kazanıtım diye de petrol mühendisliği okudum. 2 senede
de onu bitirdim.

Pet Holding'i nasıl kurdunuz?
Okulu bitirip Türkiye'ye döndükten sonra Türkiye Petrolleri Anonim
Şirketi'nde (TPAO) çalıştım. Serıelettm sahada geçti, sondaj ve üre-
tim müdürlüğü yaptım. Sonra Korkut Ozal Genel Müdür oldu. Ken-
disiyle sürekli ters düştüm ve beni geri plana aldı. Bir dönem ~öyle
geçti. Sene 1974 olduğunda ODTÜ'de 7 senelik hocaydım. Iki dil
biliyordum, saha tecrübem vardı, girişken ve zekiydim. Çaltştığım
kurumda Genel Müdür Muavinliği açıidı. Bu göreve layık olduğumu
diişiuıdiuv: fakat başka bir arkadaşı görevlendirdiler. Ben de şapka-
mı aldım çıktım. Tek başıma kendi işimi kurdu m, çeşitli şirketlerin
muşavit temsilciliğini aldım. işlerimi geliştirdim ve Pet Holding ma-
cerası başladı.

doesn't set but we do ... it was total ignorance. We slowed
down and we current1y have eight companies. But of
course, oil is our main business.

Pet Holding için 'üzerinde güneş batmayan şirket' diyorlar ...
Zamanmda öyleydi. Bünyemizde 24 şirket barmdmyorduk. Colora-
do Denver'dan Yakutistan'a kadar şirketlerimiz vardı. Sonra baktım
güneş batmıyor, ama biz batıyoruz. 'Görmemişin oğlu' muhabbeti
oldu. Frene bast(I<,·Şu anda 8 şirketimiz var. Ama esas işimiz tabii
ki petrol.

Türkiye'nin hep yer altı koynakları bakımından zengin bir coğraf-
ya olduğu söylenir. Sizce Türkiye'de keşfedilmemiş petrol yatak-
lanvar mü
Türkiye maden bakımından zengin ama petrol için ayrı: şeyi söyle-
yemem. Palavra bunlar. Bizim tecrübelerimiz, Türkiye'de petrolün az
olduğunu gösteriyor. Bizim sırıırlarımız Lozan Antlaşması'nda dantel
gibi çizilmiştir. Nerede bir petrol ağı varsa orası Türkiye sırımarının dı-
şmda kalmıştır. Aynca Türkiye bir deprem bölgesi. Kabaca anlatmak
gerekirse, bu petrolün bazıtan Türkiye'de oluşmuş, fakat oluşan dep-
remler/e gün yüzüne çıkmış ve uçmuş gitmiş. Bu nedenle olan yerler
de çok küçük petrol sarıaları. Günde 700 bin varil veren kuyular var
Kerkük'te. Türkiye'de 200-300 varil bulduğumuzda takla atıyorduk.
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But no one would give us those pro-
ductive lands. They gave us Ankara
and its surroundings in the Treaty of
Sevres. Atatürk and his friends ex-
panded the territory as much as pos-
sible.... We could have easily gone to
Athens and got control of Mosul and
Kirkuk. But then we would have both-
ered the West. Atatürk and İnönü
knew where to stop.

In 2002you started in the oil
business in northem Iraq. What
kind of reactions did you get?
in Turkey, people do not know many
things. One of Turkey's biggest mis-
takes in northem Iraq politics was not
entering Iraq with the United States in
2003.The March (parliamentary) reso-
lution should have passed. Talabani
told me dozen of times to unite and
establish a confederation with Turkey.
He said to the Turkish elders, "Rescue
us from the Arabs." One-quarter of our
population is Kurdish. i worked hard
on this. i tried hard to foster positive relations before 2003
but could not convince anyone.

PURSUIT OF KNOWLEDGE

Youhave been the boss of a holding company
for 40 years. What is the key to success
according to you?
if Pet Holding stops now, it would continue for three years
without being dependent on anyone. it has been like this
for 25 years. Why? Because i completed two masters

Ama o topraklan bize kimse vermezdi. Sevr Anlaşması'nda bize
Ankara ve elvarını bıraktılar. Atatürk ve arkadaşlan genişletebildi-
ği kadar genişletti topraklan ... Savaşla çok rahat Atina'ya kadar
gidebilirdik, çok rahat Musu/'u, Kerkük'ü alabilirdik. Ama o zaman
Batı'yı rahatsız ederdik. Atatürk ve inönü nerede durması gerekti-
ğini bi/miştir.

2002 yılmda Kuzey Irak'ta petrol işine girdiniz. Nasıl tepkiler al-
dınız o dönem?
Türkiye'de insanlar birçok şeyi bilmiyor. Türkiye'nin Kuzey Irak poli-
ttkasıtıda yaptığı en büyük hatalardan biri, 2003 senesinde ABD ile
lrak'a girmemesidir. Mart tezkeresinin Meclis'ten geçmesi gerekiyor-
du. Talabani bana belki de 20 kere bizimle birleşip konfederasyon
kurulsun diye söyledi. mrk büyükferine, 'Bizi Araplardan kurtarın'
dedi. Bizim de nüfusumuzun dörtte biri Kürt sonuçta. Bunun için
çok uğraştım. 2003'ten önce de iyi ifişkifer kuralıttı diye çok uğraş-
tım, kimseyi ikna edemedim.

BiLGiNiN PEşiNDEN GiTTiM
40 ydd" ayakta duran bir holdingin patronusunuz. Sizce başarılı
olmanın püf noktası nedir?
Pet Holding şu an dursa, kimseye muhtaç olmadan üç sene patır
patır yürür. 25 senedir de bu böyle. Niye? Çünkü ben iki tane master
yaptım, okudum. Kızakta olduğum dönemde dünyanm çeşitli yer-

1

programs and i studied. When Korkut Özallaid me off,
i attended more than 20 seminars in various parts of the
world. Ileamed what finance is, what projects are, how
these can be evaluated and put together. i pursued knowl-
edge for 40 years. Did we have the risk of bankruptcy? Of
course we did .. But we survived. in partieular, the land
and properties we bought saved us in our diffieult times.
We saw it as a kind of safety valve, and we survived eri-
ses by selling land. Today we own land and properties in
places like Istanbul, Ankara, lzmit, Yalova,Datça, Çeşme
and Bodrum.

lerinde 20'den fazla seminere katıldım. Finans nedir, proje nedir ve
bunlar rıasıi değerlendirilip birleştirilir, öğrendim. Bilginin peşinden
gittim 40 sene boyunca. Batma tehlikesi yaşamadık mı? Elbette ya-
şadık. Ama başarıyla at/attık. Özel/ikle, aldığımız arsa ve gayrimen-
kul/er bizi zor zamanlarda kurtardı. Bir nevi emniyet sübabı olarak
gördük ve ne zaman krize qirsek, arsa satarak sancılı süreçten kur-
tulduk. istanbul, Ankara, izmit, Yalova, Datça, Çeşme, Bodrum gibi
yerlerde arsa ve gayrimenkule sahibiz.

Petrol mühendisiyken neden arsa ve gayrimenkule yöneldiniz?
1961 'de Urfa'da sondaj yaparken maaşımm düşük olduğunu birden
fark ettim. Avusturya'da devlet bursu ile okurken aldığım bursun
geri ödemesi sadece benden kesilmiş, burslu okuyan diğer arka-
daşlanm ise böyle bir kesintiye uğramamışlardı. Bu haksızltğa isyan
ederek istifa ettim. Genel Müdürlük bunu anlayışla karşıladı ve o
ana kadar 25 bin TLyi bulan geri ödemelerimi bana iade ettiler ve
istifamı kabul etmediler. O zamanlar Şarköy değerfenmek üzerey-
di. Tam arsa alacağım zaman, TPAO Genel Müdürü, "Ayıp sana, bu
memleket seni arsa spekülatörü olasın diye mi okuttu" dedi. (oca
Cola'ya rakip olarak 'Mr. Cola' diye bir şirket kurdular. Oradan hisse
verelim dedi ve bütün tazminatımı oraya yatırdım. iki sene sonra 5
kuruş vermemek üzere battı. Arazi atamadım. o arazilerin metre ka-
resi 1 liradan 10 bin liraya çıktı. O günden sonra arsanın ne kadar
önemli bir yatınm aracı olduğunu anladım.
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Why did you become interested in land and
property while you were petroleum engineer?
When i got low wages while drilling in Urfa in 1961,i fig-
ured out that i wasn't being paid enough. i had done
my studying in Austria on a state seholarship and then
i learned that the scholarship costs were being only
taken out of my wages and not from my friends who
also had state seholarships. Because of this injustice i
decided to resign from my job. The general manage-
ment was understanding and decided to pay the TL
25,000fee that has been taken from me and they reject-
ed my resignation. Then land in Şarköy was about to
gain value. Just as i was going to buy some land, the
TPAOgeneral manager said to me, "Shame on you. Did
this country educate you to become a land speculator?"
They founded a company called Mr. Cola, a competi-
tor to Coca Cola. They said they would give me a share
and i invested all my compensation money in it. Two

Size Kızıl Milyarder deniliyor. Nasıl yakıştırıldı bu isim?
Amerikalı bir iş adamı olan Armand Hammer'e, Sovyetler Birliği ile
yoğun ticaret yaptığı için bu isim lanse edilmiş. Ben de Türkiye'den
Sovyetlere ticaret için bireyselolarak giden ilk kişilerdendim. Sov-
yet/ere gittiğimiz bir uçak seyahatinde eşim Pınar Hanım gazeteciy-
le muhabbeti esnasında Armand Hammer'den esinlenerek benim
için "Iiirkiye'nin kızıl milyarderi olacak" demiş. Bir gün sonra man-
şete Kızıl Milyarder olarak çıktım. Adım da öyle kaldı.

Uzun süre Sovyetler Birliği'nde ticaret yaptınız? Nasıldı o günler?
Totaliter bir rejim vardı. Devamlı dinlenirdik mesela ... Otelde tek
kişilik oda vermiyorlardı, hep iki kişi aynı odada kalıyordısk. Dinle-
nildiğimizi bi/diğimden işle ilgili yararımıza yönlendirici mesajlar
verirdim. Sovyetler'de iş yaptığım senelerde şirketlerden birisinin ge-
nel müdürü ve yardımcısının birdenbire devreden çıktığını gördüm.

.years later it went bankrupt without paying any money.
i couldn' t buy any land and the value of the land has in-
creased from one lira to 10,000lira for one square meter.
That is how i figured out the importance of land as an
investment vehiele.

Youwere called the "red billionaire". How was
this name attributed to you?
This name was given to the American businessman
Armand Hammer because of his extensive trade with
the Soviet Union. i was one of the first individuals from
Turkey to go to the SovietUnion for trade. During a con-
versation with a reporter on a business trip to the Soviet
Union my wife, Pınar, noted Hammer's nickname and
said that i will be Turkey's "red billionaire." Aday later
i was name d as the "red billionaire" in the newspaper
headlines. it has remained like that ever since.

SoruşturduğumqCi; dolandırıcılık yaptıkları hükmüyle kurşuna dizi/-
diklerini öğrendim. Sabah kalktığınızda kocaman bir mahallenin
sürü/düğünü görüyorsunuz. O kadar yani!

Avusturya'daki keyifli öğrencilik günlerinden sonra sıkıcı gelmiş-
tir? .
Monoton bir hayat vardı. Sanat dışında insanlar çok fazla bir şeyle
uğraşmıyardu. Şöyle söyleyeyim, individualizmi, yani ferdiyetçiliği
öldürdüğün anda insanlar çalışmaz ve bir şey üretmez. Sovyetler'ıtı
çökmesindeki esas sebep de buydu zaten. Sovyet insanı doğuyordu,
çok güzel ve kaliteli bir eğitim görüyordu. Muhakkak bir iş buluyor-
du, 20 sene sonra ancak 2 adalı bir eve, 30 sene sonra bir arabaya
sahip olduktan sonra emekli olup ölüyordu. Buydu Sovyet insanın
hayatı.



You conducted trade in the Soviet Union for a
long time? How were those days?
The regime was totalitarian. Hotels didn't rent you single
rooms and you had to stay as two to a room. As i knew
that we were being listened to i was giving away misdi-
recting information about the business to our advantage.
While i was doing business in the SovietUnion, i saw that
one of the companies general manager and his deputy
had been cut out. Later i learned that they had been ac-
cused of fraud and were executed by firing squad. One
day you wake up and can witness that they exile a whole
neighbourhood. That' s it.

it must have been boring after you1-'delightful
days as a student in Austria?
There was a monotonous life.A lot of people did not deal
with anything other than art. Letme tell you, when you kill
individualism, the people
will not work or produce
anything. This was the
main reason for the col-
lapse of the Soviet Union.
Soviet people were bom.
They had a nice and good
quality education. They
found a job. They got a
two-bedroom house after
20 years and a car after
three years. They reti.red
and died. This was the life
of the Soviet people.

Wasn't it difficult to
do business in such a
country?
They were incredibly
honest in trade. Their
word was like their signa-
ture and once you shook
hands you had the busi-
ness. As i am being on
the side of honesty and
admiring honest people,
we got on well with each

Do you paint?
God has given me some tal-
ents like everyone. i don't
want to boast, but God
gaye me intelligence and a
talent for sports but He put
me in a dark comer in the
arti.stic sense. During my
high school years our mu-
sic teacher, who came from
France, told me to shut up
everytime we sang the na-
tional anthem. i have been
a passiye arti.stsince then. i
supported my wife arti.sti-
cally.She is a talented com-
poser. She has one of the
highest number of compo-
sitions. i support my wife.

other. Inever cheated the person i traded with and never
lied. Believe it or not, i did business in the Soviet Union
and in Iraq but Inever bribed anybody at this time. When
you apply or sign up for a new project, you have to pay
entrance fees but i signed up for really big projects with-
out paying a penny. in addition, i have been offered a lot
of advantages. Why? Because the officials and institutions
knew us, accepted us as an honest and trustworthy com-
pany to work with.

You have a great interest in painting. We see
paintings almost everywhere in your house and
office. Where does this interest come from?
From the Soviet Union of course. Everyone there was an
arti.st.The state supported the arts and arti.sts.i was very
impressed and i bought the paintings of many arti.sts.As
there isn't much interest in the arts in Turkey, not a lot of

paintings are sold. i some-
times bought paintings in
exhibitions just to give sup-
port. Ultimately, the arti.st
produces something. i now
have numerous paintings.

-------------------------------------------~-------------------------------------------
Zor olmadı mı böyle bir ülkede iş yapmak?
Ticarette inanılmaz dürüstlerdi. Sözleri imza gibiydi ve bir kere el
sıkışttğln zaman o iş olmuştu. Ben de dürüstlükten yana olduğum
ve dürüst insanları sevdiğim için çok iyi anlaştık. Ticaret yaptığım
kişiyi hiç aldatmadım. yalana dolana başvurmadım. inanır mısınız,
Sovyetler Birliği'nde, Irak 'ta o kadar iş yaptım, saha aldım, hiç rüşvet
vermedim. Normalde yeni bir proje alırken 7 O milyonlarca dolarlık
bir giriş ücreti verilir. Ben ise hiçbir ödeme yapmadan ve hatta üze-
rine avantaj/ar alarak büyük projelere sahip oldum. Neden? Resmi
merciler tarafından bizim sağlam, güvenilir, dürüst bir şirket oldu-
ğumuz kabul edilirdi de ondan.

Resim sanatma oldukça ilginiz var. Evinizin ve ofisinizin neredey-
se her köşesinde tablolar görüyoruz. Bu ilgi nereden geliyor?
Tabii ki Sovyetler Birliği'nden. Orada herkes sanatçıydı. Devlet, sa-

nata ve sanatçıya korkunç destek veriyordu. Ben de etkilendim. Pek
çok ünlü ressamın tablosunu aldım. Türkiye'de sanata ilgi oldukça
fazla olmadığından resimler çok sattfmaz. Ben de bazen destek için
sergideki resimleri almışımdır. Sonuçta sanatçı ve bir şeyler üretiyor.
Şimdi de sayısız tabloya sahibim. .

Siz resim yapıyor musunuz?
Allah her insana verdiği gibi bana da bir takım özellikler, övünmek
gibi olmasın biraz akıl vermiş, spor yeteneği vermiş, fakat sanatsal
anlamda karanlık bir köşeye koymuş. Lise zamanlaf/nda Fransa'dan
gelmiş müzik öğretmenimiz istiklal Marşı okunurken, "Giintekirı sen
sus!" diye bağmrdı. O günden beri pasif sarıatçıyım. Sanat anlamın-
da eşime çok destek oldum. O yetenekli bir bestekôr. Türkiye'de en
çok bestesi olan üç kişide,n biri. Ben eşime destek veriyorum.
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How do you spend a typical day?
i used to be a real active and lively person. i did all kinds
-------------------------------------------~-------------------------------------------

iUNDERSTOOD THAT SHE WAS
GOING TO HOLD MY HAND
FOREVER

How did you meet Pınar, your wife?
1972. Skiing. i was staying at the skiing lodgings of the
State Water Board because i was an officer.i was tired be-
cause of the skiing and i was about to fall asleep in front
of the fireplace. Suddenly the door was opened and Pınar
came in with her two friends. i livened up at that moment.
Pınar told her friends and said, "dont try to hook your-
selves up with him, he is mine." i actually liked the other
two ladies, but Pınar had me on her mind. in the same
evening while we were daneing she came near me and
held ;myhand in such a way that i understood that she
would never leave me.
i was married when we met. We continue d meeting in
Ankara. i got divorced but i didn't teli Pınar about my
divorce for a year as i wasn' t prepared for a new marriage.
When it was the third year, i was ready to marry again.
One day i told her, "Teliyour mother to put another plate
on the table." it was the first step. Later, with my mother
and father we went to ask approval of her parents. Then
her father asked me about what my parents were thinking
about this relationship. When my parents said that they
also approved it then we decided toget married.

Weunderstand that you were a Casanova when
you were young.
i think i was. i had a lot of interest in girIs.GirIshad a lot of
interest in me. can you imagine. i am a person who went
to Europe to study for girls. But i didn't take the first step
most of the time. i took an action after receiving a message
from the person on the other side.

ELiMi BiR DAHA
BIRAKMAYACAGINI ANLADıM
Eşiniz Pınar Hanım ile nasıl tanıştınızl
Sene 1972. Kayak yapıyorum. Devlet Su işleri'nin kayak evinde ka-
lıyorum, memurum çünkü. Kayak yapmaktan yorulmuşum, şômi-
nenin karşısına geçtim, sızmak üzereyim. Birden kapı açı/dı ve Pınar
ile iki arkadaşı içeri girdi. O an canlandım. Pınar da arkadaşlarına,
"O'na ası/mak yok, o benim" demiş. Ben aslında diğer iki hanımı
daha çok beğenmiştim. Ama Pınar beni katasına koymuş. Aym ak-
şam bir eğlencede horon teperken hoplaya zıplaya herkesi geçerek
yanıma geldi ve elimi öyle bir tuttu. ki, bir daha bırakmayacağım
anladım.
Ben tamştığımız Sırada evliydim. Ankara'da buluşmaya devam ettik.
Eşimden ayrıldım ama ayrıldığımı bir sene boyunca Pınar Hanıtn'a
söylemedim. Çünkü yeni bir evliliğe hazır değildim. Üçüncü sene ol-
duğunda evliliğe hazırdım artık. "Arınenlere söyle, masaya bir tabak
daha koysun" dedim. ilk adım böyle oldu. Sonrasında annem ba-
bamla istemeye gittik, ben isteyince kayırıpederim nazikçe "Anneniz
babanız ne düşünüyorlar?" dedi. Onlar da tasdik ettiler ve evlendik.

Gençliğinizde çapkın biri olduğunuz anlaşılıyor ...
Galiba öyleydim. Kızlara çok ilgim vardı, kızlarm da bana tabii ...

of sports. i kept doing active sports until the age of 72. i
skin dived and fished and played tennis. i loved skiing.
i haven't been able to do sports because i got paralyzed
during 2003 in Süleymaniye, at the beginning of the Iraq
war.
Now i do passiye physical work outs, walking and swim-
ming every moming. i continue working with a busy
schedule. i think it will go on like this until the end of my
life. i get up at 6.30 in the moming, read the newspaper,
listen to the news. When i watch news these days, i feel
demoralized, get angry and grouchy.

.Finally, Pet Holding will celebrate its 40th
anniversary this year. What are your future
goals?
We are a petroleum company. our main area of work is
oil and we will continue with this. My daughters have the
same opinion. our team is strong in this area. We have
also stepped into the marble sector,Marble is Turkey' s oil.
Some 70 percent of the world's marble comes from Tur-
key. Currently we are continuing in the same direction,
but i don't know what my daughters will think in the fu-
ture. Wewill also try to expand our education foundation.

, Düşünsenize, kızlar için Avrupa'ya okumaya giden birisiyim. Ama
çoğu zaman ilk adımı ben atmazdım. Karşı taraftan bir mesaj aldık-
tan sonra harekete geçerdim.

Sıradan bir gününüz nasılgeçiyor?
Eskiden kabırıa sığmayan biriydim. Yapmadığım spor yoktu. 72 ya-
şma kadar aktif sporu sürdürdüm. Tüpsüz dalar, balik avlar, tenis oy-
nardım. Kayak yapmayı çok seviyordum. 2003 yı/mda trak'ta Ameri-
kan ordusunun işgali ile başlayan savaşta Süleymaniye'de geçirdiğim
felç nedeniyle uzurı,ytllar spor yapamadım. Şimdi her sabah pasif kül-
tür fizik yapıyor, yürüyor ve yüzüyorum. Yoğun tempoyla çalışmaya
devam ediyorum. Ömrümün sonuna kadar da devam edecek galiba-0
Sabah 6 buçukta kalkarım. gazeteleri okurum, haberleri dinlerim.
Şimdi haberleri dinlerken çok moralim bozuluyot, sinirleniyor ve söy-
leniyorum.

Son olarak, Pet Holding bu sene 40'mCl yılmı kutlayacak. Gelecek
hedefleriniz neler?
Biz petrol firmasıyız. Ana çalışma alanımız petrol ve buna devam ede-
ceğiz. Kızlarım da böyle düşünüyor. Ekibimiz de bu yönde çok kuvvet-
li. Mermer sektörüne de adım attık. Mermer, Türkiye'nin petrolüdür.
Dünyadaki mermer rezervinin yüzde 40'1 Türkiye'de ... Bulunduğu-
muz çizgide devam ediyoruz, ama ilerleyen yıl/arda kızlarım neler dü-
şünür bilemiyorum. Eğitim vakiımızı da daha büyütmeye çalışacağız.


