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gerçeklestirilen
Sosyal Bilimler
törenle
dadat Simavi
ÖdülleriS. Kadir
HasyazdiÜnilinda
ödül, Volkan
Ediger'in
gi "Osmanli'da Neft ve Petrol" adli kitaba verildi.
Ödül töreninde konusan Ediger, kitabi babasina
adadigini hatirlatarak, ödülü de annesine ithaf ettigini belirtiyor. Ödül töreni sonrasinda Global
Enerji Dergisi'nin sorularini yanitlayan Ediger,
ödülün enerji ile ilgili bir kitaba verilmesinin önemine vurgu yapiyor. "Bu ödül, bu tarz kitaplarin
kamuoyuna duyurulmasi açisindan çok önemli.
Çünkü enerji, dünya ve ülkemiz tarihinde çok
önemli bir nokta olmus. Fakat çok acidir ki, Osmanli Imparatorlugu petrolün 4'te 3'ünü barindiran topraklarin sahibi olmus, varlik ve yokluk nedeni petrole dayanmis olmasina ragmen, bu konuda yazilmis eser çok çok az." Ediger, ödülün, enerjinin öneminin bir manada kavranmasi ve kamuoyunun bu konuya duyarli olmasinin bir ifadesi
olarak degerlendirmesinde yarar oldugunu savunuyor. "En azindan gönlüm öyle istiyor" diyor.
Doç. Dr. Volkan Ediger, jeolojimühendisi. Ediger,
sosyal bilimler ödülünün mühendislik egitimi almis
bir fen bilimciye verilmesinden dolayi gururlu oldugunu söylüyor. Ediger'in bir diger durur duydugu
konu ise, ödülü veren jüride sakli. "Jüride çok önemli insanlar yer aliyor; Mümtaz Soysal, Emre Kongar,
Toktamis Ates, Ioanna Kuçuradi gibi. Bunlar toplumun büyük bir kesiminin yakindan tanidigi, çok degerli insanlar. Onlar ödülü oy birligi ile vermisler,
bu ödül tarihinde pek sik rastlanmiyor sanirim. Bu
durum da beni çok memnun etti."
Volkan Ediger, Osmanli'da Neft ve Petrol kitabi
ile ilgili çalismalara 1991 yilinda Türkiye Petrolleri
Anonim Ortakligi'nda (TPAO) çalisirken basladigini
ifade ediyor. Kitabin yazimi 13 yil sürüyor. Kitap,
Milattan Önce 5 binli yillardan baslayarak 1922yilina kadarki dönemde petrolle ilgili bilgileri içeriyor.
1922yilinda bitrnesinin nedeni ise, Osmanli Imparatorlugu'nun fiili olarak sona erdigi tarih olmasi.
Ediger'e göre, kitabin en önemli özelliklerinden biri, 105adet Osmanli Belgesi'nin dünyada ilk defa gün
yüzüne çikarilmasi. Bugünlere kadar bu belgelerin
ortaya çikmamasinin pek hos olmadigim söyleyen
Ediger, "Gönül isterdi ki, batili ülkelerde oldugu gibi,
bizde de çok sayida bu tarz çalismalar yapilsin, bizim
için bu gerçekten önemli" diye konusuyor.
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ODTÜ Yayincilik tarafindan basilan kitap, bes bölümden olusuyor. Ediger, kitabin günlimüze çok
ciddi isik tutrnasi açisindan önemli oldugunun altim çiziy<?r."Çünkü, günümüzde de enerji uluslararasi iliskilerde son derece önemli bir noktada. Ve asagi yukari 1. Dünya Savasi'nda yasananlarin bir benzerlerini bugün de Ortadogu cografyasinda görüyoruz. O zaman petrolOsmanli'nin bir parçasiydi. Osmanli Imparatorlugu, bu petrolleri uluslararasi düzeyde diger milletlerin de menfaatine olacak sekilde
çikaramadigi için maalesef dagilmis ve petrollü
alanlar Imparatorlugun disinda kalmis. Simdi de
buna benzer bir savasin dogalgaz için yapildigini
görüyoruz bu cografyada. Türkiye, dogalgazin vatani degil, ama geçisin en önemlilerinden bir tanesini
tutuyor. Onun için bence geçmisi çok iyi bilmekte
yarar var bugünü anlayabilmek için, ileriye dönük
projeksiyonlar yapabilmek için... /I
Volkan Ediger, Cumhurbaskanligi Enerji Danismani olarak görev yapiyor. Ayni zamanda ODTÜ' de dersler veriyor. Bu kitabin devami için çalismalarini sürdürüyor. "Simdi 1923'ten günümüze
kadar olan dönemi kapsayan bir kitap üzerinde çalisiyorum. Tamamlanmak üzere; yaklasik 1 yil içerisinde kitapçilardaki yerini alacak diye düsünüyorum. Yeni kitapta cumhuriyet döneminde petrolle ilgili yapilmis çalismalar yer aliyor./I

