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Yeni Yüzyýlýn Enerji Güvenliðinde Karþýlýklý
Baðýmlýlýk Bir Zaruret
Kasým ayýnda gerçekleþen Enerji Arenasý'nda "21. Yüzyýlda Enerji Güvenliði" baþlýklý sunumunda
Cumhurbaþkanlýðý Enerji Danýþmaný Doç. Dr. Volkan Þ. Ediger, katýlýmcýlarý enerjinin tarihsel sürecinde bir
zaman yolculuðuna çýkardý.Yeni yüzyýlda enerji güvenliðinde deðiþen kavramlarý ve önümüzdeki
yýllarda bizi nelerin beklediðine dair deðerlendirmelerde bulundu. Ediger'in, çok ilgi çeken bu
konuþmasýný aynen yayýnlýyoruz.

Volkan Þ. EDÝGER / Cumhurbaþkanlýðý Enerji Danýþmaný

Sözlerime birçoðunuzun tanýdýðýndan emin
olduðum Daniel Yergin'le baþlamak isterim. Kendisi ayný zamanda Pulitzer ödülünü
de kazanmýþ olan The Prize kitabýnýn yazarýdýr. Daniel Yergin'i, 1998'den beri Türkiye'de düzenlediði "A Tale of Three Seas"
konulu ünlü CERA konferanslarýyla yakýndan tanýyorsunuz.
Daniel Yergin, 2000 yýlýndan beri Amerikan
Parlamentosu'nda yaptýðý görüþmelerde,
enerji güvenliði kavramýnýn deðiþmekte
olduðunu vurgulayan en önemli kiþilerden
biridir. Bu konudaki görüþlerini, 2000-2003
yýllarý arasýnda Amerikan Parlamentosu'nda çok çeþitli vesilelerle ifade etmiþtir.

Özellikle 2006 yýlýnda Foreign Affairs dergisinde yayýnlanan "Ensuring Energy Security"
baþlýklý çok bilinen makalesinde, artýk enerji güvenliði kavramýnýn deðiþtiðini; geçen
yüzyýldaki enerji güvenliði paradigmasýnýn
önümüzdeki yüzyýlda geçerli olmayacaðýný, ana dinamiklerin deðiþmesi yüzünden enerji güvenliði kavramýna yeni boyutlar ilave etmek gerektiðini söylemiþtir.
Ben de kendisiyle benzer fikirleri savunduðumdan, onun görüþlerini de baz alarak,
konuþmamda yeni yüzyýlýn enerji güvenliði
konusunda düþündüklerimi sizlerle paylaþacaðým.

Hidrojen/Karbon Oranýnýn Evrimi
Þimdi dilerseniz, bir zaman tüneli içerisine
girerek, insanlýðýn ateþi keþfettiði günden
bugüne kadarki enerji evrimine birlikte bakalým. Bildiðiniz gibi insanlýðýn ilk kullandýðý
enerji kaynaðý odundur; oradan kömüre,
kömürden petrole ve bugünlerde de doðalgaza bir geçiþ söz konusudur. Bu evrimleþmenin temel dinamiðinde, yakýtlardaki
hidrojen ve karbon oranlarý ilginç bir rol oynamaktadýr. Hidrojen/karbon oraný odunda 0,1 iken kömürde 1, petrolde 2, doðalgazda ise 4'e kadar çýkar. Yani, fosil yaODUN
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KÖMÜR
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kýtlarý oluþturan organik maddedeki hidrojen oraný arttýkça yakýt daha temiz, daha
verimli (kalorifik deðeri yüksek) ve kullanýmý
daha kolay hâle gelmektedir. Bu evrim
ayný zamanda katýdan sývýya, sývýdan da
gaza doðru iþlemektedir.
Enerji kaynaklarýnýn evrimini geleceðe
doðru uzatýrsak, önümüzdeki günlerin
enerjisinin kesinlikle hidrojen aðýrlýklý bir kaynak olacaðý þüphe götürmemektedir. Ýçinde bulunduðumuz çaðý da, fosil yakýt aðýrlýklý çaðdan hidrojen aðýrlýklý çaða doðru
bir geçiþ dönemi olarak deðerlendirmek
mümkündür. Dünya liderliði ile enerji kaynaklarý arasýnda da çok yakýn iliþki bulunmaktadýr. Kömür çaðýnýn lideri Ýngiltere'ydi; gerek askerî gerek ekonomik gerekse
de bilim, sanat ve kültür alanýnda dünyadaki en güçlü ülke Ýngiltere'ydi. Onun yakýtý
da ülkesinde bol olarak bulunan kömürdü. Ucuza mal ettiði bu kömürle sanayi
devrimini baþlatan Ýngiltere, hýzlý kalkýnmasýyla dünya liderliðini elinde tutabiliyordu. Bu yüzden de Ýngiltere'nin geliþimi ile
kömür endüstrisi arasýnda birebir korelasyon vardý; dünyanýn en büyük kömür þirketleri, kömür alanýndaki en iyi üniversiteler,
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Tarihteki bu geçiþlerin benim burada anlattýðým kadar kolay olmadýðýný söylemek
isterim. Özellikle kömür çaðýndan petrol
çaðýna geçerken, 1914-1945 yýllarý arasýnda insanoðlu iki dünya savaþýyla karþý karþýya gelmiþtir. Bu savaþlarda milyonlarca
insan ölmüþ, maliyeti çok büyük olmuþtur.
Önümüzdeki petrolden doðalgaza geçiþin ise yaklaþýk 2000'li yýllarda baþladýðýný
söyleyebiliriz ama bu geçiþin nelere mal
olacaðýný kestirmek sanýyorum pek kolay
deðil.

Hubbert Eðrisi: Zirvelerin Benzerliði
Þimdi sizlere biraz da Hubbert Eðrisi'nden
bahsetmek istiyorum. Amerikalý bir jeofizikçi olan M.C. King Hubbert'ýn geliþtirdiði üretim grafiðinde, yatay eksen yýl olarak zamaný, dikey eksen de ton/yýl gibi üretim
hýzýný göstermektedir. Hubbert'a göre, bir
doðal kaynaðýn üretimiyle ilgili bir faaliyetle iþtigal ediyorsanýz ki- bu herhangi bir maden veya saha bazýnda olabileceði gibi
ülke çapýnda ya da dünya çapýnda da
olabilir- grafikteki eðri herhangi bir zamanda sýfýrdan baþlar, üretim hýzý artarak bir
maksimuma eriþir, sonra da düþüþe geçip,
teorik olarak bir yerde sýfýrlanýr. Tabi bu pratik olarak pek mümkün deðildir, yani son
varil petrolü de dýþarý alamazsýnýz, bir miktarý mutlaka yeraltýnda kalacaktýr. Bu üretim eðrisinin altýnda kalan alan ise o doðal
kaynaðýn maksimum üretilebilir rezervini
vermektedir. Bu eðrinin en önemli yeri zirvesidir, çünkü bu zirveye eriþilmeden önceki dönem ile zirveden sonraki dönemde o enerji kaynaðýnýn endüstrisinde çok
büyük deðiþiklikler olmaktadýr.
Kömür çaðýnda, kömürün üretim zirvesine
1913 yýlýnda eriþildiðini biliyoruz. Zirveyi
geçtikten hemen sonra baþlayan 19141945 arasýndaki dönemin ne kadar zor
geçtiðini de hatýrlýyoruz. Zirve sonrasýndaki
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1913 yýllarý arasýnda ne olup bittiðini çok iyi
bilmemiz gerekiyor. Zira yaþadýðýmýz günler o günlerin bir benzeri olacaktýr. Bu durum elbette insaný korkutuyor; eðer 2013'
ten sonraki yýllar da 1913-1945 arasýndaki
yýllara benzeyecekse, önümüzde bizi çok
hoþ olmayan günler bekliyor demektir.

Kritik Yýl: 1901

dönemin temel özelliklerinden bir tanesi,
o yakýtýn fiyatlarýnýn yüksek seyretmesidir.
Aslýnda fiyat artýþlarýnýn temel dinamiðini
geçiþ süreçleri belirlemektedir. Fiyatlar
yüksek tutulmalýdýr ki; "eski" yakýtýn yerini
alacak olan "yeni" yakýt feasible hale
gelebilsin.
Dolayýsýyla
geçiþ
dönemlerinde, fiyatlarýn belirlenmesi
konusunda arz-talep dengelerini bir
kenara býrakmak, onun yerine ekonomik
ve siyasî mülahazalarý dikkate almak
gerekiyor. Biz de bir geçiþ dönemini
yaþamakta olduðumuzdan, global
dinamikler, önümüzdeki dönemde enerji
kaynaklarýnýn fiyatlarýnýn oldukça yüksek
olacaðýný göstermektedir.
Petrol çaðýna baktýðýmýzda, petrolün
zirvesi hakkýnda uzmanlarýn çok deðiþik
görüþlere sahip olduðunu görüyoruz.
Petrol zirvesi için 2005 yýlýndan 2050 yýlýna
kadar çeþitli rakamlar telaffuz ediliyor. Bunlar içinde en makul olaný -benim de yaptýðým çalýþmalardan vardýðým sonuca görepetrolün zirvesine 2013 yýlý civarýnda eriþileceði yönündedir. Kömür zirvesine 1913'
te ulaþýldýðý hatýrlanýrsa, iki zirve arasýnda
100 yýllýk bir zaman dilimi olduðu görülecektir. Kömürün Hubbert piki ile petrolün
Hubbert piki arasýndaki bu inanýlmaz benzerlik nedeniyle, kömür çaðýnda 1901 ile
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Grafikteki 1865-1901 dönemindeki dünya
kömür üretiminde ülkelerin aldýðý paylara
bakacak olursak; o dönemde dünya lideri olan Ýngiltere'nin 1865 yýlý kömür üretiminde yüzde 50'den fazla paya sahip olduðunu görürüz. Fakat Ýngiltere bu konumunu zaman içerisinde kaybediyor; Ýngiltere'nin kömür üretimi lineer bir þekilde
düþüyor. Ýngiltere'yi takip eden Almanya'da çok az bir artýþ var. Ama ABD, önce
Almanya'yý, 1901'den sonra da Ýngiltere'yi
geride býrakarak, kömür endüstrisinde
dünya lideri konumuna geliyor.
Ayný yýllarda Avrupa'da, Ýngiltere ile Almanya arasýnda büyük bir rekabet söz konusudur. Küçük beyliklerden kurulu Almanya,
þansölye Otto von Bismarck'ýn (1871-1890)
büyük katkýlarýyla 1871'de imparatorluðunu
kurduktan sonra giderek güçlenmeye
baþlýyor. Bu tarihten önce sadece kendi ülkesiyle ilgilenen Almanya, özellikle Ýmparator I. Wilhelm (2.1.1871-9.3.1888) ve II.
Wilhelm (15.6.1888-9.11.1918) zamanýnda
müthiþ bir ataða geçerek, 1810'dan sonra
dünya coðrafyasý ve tarihi ile yakýndan ilgilenmeye baþlýyor. Daha da önemlisi, tarih ve coðrafya bilgisinin ülkelerin geleceði için çok önemli olduðunu anlýyor. Hatýrlarsýnýz Almanya, 1810'da Berlin Üniversitesi'ni
kurarak dünyada ilk defa tarih coðrafya
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bu alanda yazýlmýþ en deðerli bilimselteknik kitaplar hep Ýngilizlere aitti. Daha
sonra 1945 yýlýnda bu liderlik Amerika'ya
geçti ve dünyadaki hâkim yakýt petrol oldu. Ýþte bu yüzden dünyanýn en büyük petrol þirketleri Amerikandýr, dünyanýn petrol
merkezi Teksas Houston'dur ve petrol araþtýrma ve geliþtirmelerinin en yoðun yapýldýðý yer de Amerika Birleþik Devletleri'dir.
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profesörlerini yetiþtirmeye baþlýyor. 1820
yýlýndan itibaren de ilkokullarda coðrafya
ve tarih derslerini zorunlu kýlarak dünyada
bir ilke daha imza atýyor.
Bu dönemdeki ilginç bir geliþme de, Friedrich Ratzel'in (1844-1904) özellikle, Darwin'in 1859'da yayýmlanan "Türlerin Kökeni"
adlý eserinden etkilenerek, "der lebensraum" denilen insanýn yaþam alaný konseptini geliþtirerek 1901'de jeopolitik kavramýný ortaya atmýþ olmasýdýr. Biliyorsunuz,
daha sonra 1905'te Ýsveçli bir hukukçu olan
Rudolf Kjellén (1864-1922) "Politische
Geographie"yi geliþtirerek, "belli coðrafyalarda hâkimiyet kurma mücadelesi"
olarak tanýmlayabileceðimiz "Geopolitik"
kavramýný ortaya atýyor. Görüldüðü gibi,
jeopolitiðin geliþmesinin altýnda yatan nedenlerden belki de en önemlisi, ülkelerin
enerji kaynaklarý konusundaki rekabetidir.

Almanya'nýn Osmanlý Plâný:
Baðdat Demiryolu
Zaman içerisinde anlaþýldý ki; Almanya'nýn
ne coðrafya ve tarihle yakýndan ilgilenmeye baþlamasý ne de gözünü doðuya
dikmesi tesadüf eseriydi. Almanya, emperyal dönemde dünya lideri olan Ýngiltere'ye artýk baþkaldýrýyordu. Bunun için de
topraklarýnda bulunmayan petrole bir þekilde eriþmesi gerekiyordu. O zaman Ortadoðu'da petrollü olduðu bilinen yerlerden birincisi Ýran, ikincisi de Mezopotamya, yani bugünkü Irak topraklarýydý. Ýran,
Avustralya kökenli bir Ýngiliz olan William
Knox D'Arcy tarafýndan 1901'de ele geçirildiðinden, geriye Osmanlý'nýn MusulKerkük'ü kalýyordu. Alman Kayzeri II. Wilhelm sýrf bunun için 1889 ve 1898'de tam
iki kez Ýstanbul'u ziyaret etti. Bu, tarih boyunca Osmanlý payitahtýna Avrupalý bir imparator tarafýndan yapýlan ilk ziyaretti. Önceden, "Tüm doðu topraklarý bir tek Pameronyalý askerin kemikleri kadar deðer
taþýmaz" diye düþünen Almanlar artýk fikir
deðiþtirmiþlerdi. Kayzer'in asýl amacý,
Agahta Christie'nin romanlarýna da konu
olan "Orient Express"in Ýstanbul'dan Baðdat'a kadar uzatýlmasýydý. Musul ve Kerkük'ü geçerek Baðdat'a kadar uzanmasý
düþünülen bu hat, meþhur "Baðdat Demiryolu"ydu. Baðdat Demiryolu projesinin
en önemli maddesi de, hattýn iki tarafýnda
bulunan 20'þer kilometrelik arazideki her

Sýra

Berlin-Baðdat Demiryolu

türlü maden ve ormanýn iþletmesinin imtiyazýnýn Alman demiryolu þirketine verilmesi yönündeydi. Bu proje, 1903 yýlýnda
imzalandý ama özellikle petrol imtiyazlarý
kýsmý çeþitli sebeplerden dolayý baþarýlý
olamadý ve 1907 yýlýnda iptal edildi.

Ülke

1 Amerika
2 Rusya
3 Meksika
4 Doðu Hin. Þirketi
5 Romanya
6 Galya
7 Hindistan
8 Japonya
9 Peru
10 Almanya
Dünya Toplamý

Üretim
%
x 1000 Varil
220,449 63,80
66,449 19,16
14,051
4,07
12,172
3,52
11,101
3,21
10,485
3,04
6,451
1,87
1,658
0,48
1,389
0,40
995
0,29
345,512 100,00

Dünya Petrol Üretimi, 1911

Mescid-i Süleyman Petrol Keþfi

rol Þirketi kuruluyor. Ortadoðu'da bu ilk
petrol keþfinin yapýlmasýndan birkaç yýl
sonra Londra'da da önemli deðiþiklikler
oluyor. 1911 yýlýnda, Ýngiliz Donanmasý'nýn
baþýna Winston Churchill getiriliyor ve
Churchill, Alman donanmasýnýn hýzlý savaþ
gemileriyle baþ edebilmek için 1913
yýlýnda tarihî bir karar alýyor. Bu karar Ýngiliz
donanmasýnýn kömürden petrole geçirilmesi kararýdýr. Bu gerçekten inanýlmaz
riskli bir karardýr çünkü Ýngiltere topraklarýnda ve sömürgelerinin hiçbir yerinde
petrol yoktur. Petrol ihtiyacýnýn birçoðunu
Amerika ve Rusya'dan temin eden Ýngiltere sadece Ýran'da yeni üretilmeye baþlayan petrolü kontrol edebiliyor o da bir
vatandaþý sayesinde. Ýngiltere'ye yeni kaynaklar gereklidir ve o da sadece Osmanlý
topraklarýnda bulunmaktadýr. Churchill, o
meþhur sözünü tam bu sýrada, petrole geçiþ kararýný onaylamaktan çekinen Ýngiliz
Parlamentosu'nda 17 Temmuz 1913 günü
yapýyor: "Safety and certainty in oil lie in
variety and variety alone." Yani, enerji güvenliði sadece çeþitlilikle saðlanabilir. Ve
sonunda, 1913 yýlýnda Ýngiliz donanmasýna ait gemilerin yakýtý kömürden petrole
dönüþtürülüyor.

Þimdi özetlemeye çalýþýrsak, Ýngiltere dünya lideri ama ne kömürdeki üstünlüðünü
koruyabiliyor ne de onun yerine geçecek
olan petrole sahip. Almanya ise müthiþ
bir ataða geçmiþ, bir yanda donanmasýný
güçlendirirken diðer yanda petrol peþinde. Ýþte tam bu sýrada William Knox D'Arcy
1901'de eline geçirdiði Ýran'da hýzla petrol
arýyor. D'Arcy'nin 7 yýllýk zorlu mücadelesi
baþarýyla sonuçlanýyor ve 26 Mayýs
1908'de Mescid-i Süleyman adlý kuyuda
günde yaklaþýk 60-70 bin varil petrol üreten
büyük bir keþif yapýlýyor. Hemen ardýndan
da kýsaca APOC olarak bilinen AngloPersian Oil Company, yani Ýngiliz-Ýran Pet-

Churchill'in donanmanýn baþýna geçtiði
1911 yýlýndaki dünya petrol üretimine baktýðýmýzda þöyle bir tablo görüyoruz. Amerika Birleþik Devletleri 220 milyon varillik üretimle dünya petrol üretiminin yüzde 63,8'ini
elinde bulunduruyor. ABD, Albay Drake
tarafýndan Pennsylvania'da dünyanýn ilk
modern petrol kuyusunun açýldýðý 1859
yýlýndan beri petrol endüstrisindeki üstünlüðünü sürdürmektedir. Petrole hâkimiyeti
giderek artan ABD petrolde artýk tartýþmasýz liderdir. Üretimde ikinci sýradaki ülke
ise Rusya'dýr, o da dünya üretiminin yaklaþýk yüzde 20'sini gerçekleþtirmektedir.

Bu dönemde Osmanlý'nýn baþýnda bulunan Sultan II. Abdülhamid ise Almanlarýn
gerçek niyetini çok iyi biliyordu. Hatta sýrf
petrolü korumasý altýna alabilmek için II.
Wilhelm'in ziyaretlerinden hemen önce
birer irade çýkararak Musul ve Baðdat vilayetlerindeki petrolü Hazine-i Hassa'ya devretmiþti. Ayrýca bölgeyi uzmanlarýna incelettirerek haritalarýný da yaptýrmýþtý. Bir tarafta dünya lideri Ýngiltere, diðer tarafta
ona baþkaldýran Almanya ile komþumuz
Rusya'yla iliþkilerini de oldukça iyi ayarlýyordu. Osmanlý bu üç devletin arasýnda
sýkýþmýþ bir vaziyetteydi. Abdülhamid'in
genel politikasý bu üç devleti de ayrý ayrý
idare etmek þeklindeydi. Bu politikasýný
kendi sözleriyle þöyle ifade ediyor: "Niyetim Almanya ile birlikte olmak deðil; birlikmiþ gibi görünerek ittifakýmý, dünya denizlerinde hâkim devlete pahalý satmaktý."
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Ne yapacaksýnýz? Önce Osmanlý Ýmparatorluðu'ndaki petrolleri ele geçirmeye
çalýþacaksýnýz, daha sonra da Ýran'dan
imtiyaz alan Ýngiliz APOC'u.

Churchill'in Son Hamleleri:
TPC ve APOC
Almanlarýn Baðdat Demiryolu projesi
vasýtasýyla ele geçirmeyi baþaramadýklarý
Osmanlý'daki petrol için 1910 yýlýnda Turkish Petroleum Company (TPC) adýyla kuruluyor. Bu þirketi kuran da, uluslararasý petrol sanayinin geliþmesinde önemli rol oynamýþ ve uluslararasý siyasî iliþkilerde de
etkili olmuþ Ermeni asýllý Osmanlý vatandaþý
olan Kalust Sarkis Gülbenkyan. Churchill'in
tarihî kararýný verdiði 1913 yýlýnda, bu
þirketin yarýsý APOC'e veriliyor, geri kalan
yarýsý da Shell ve Deutsche Bank arasýnda
paylaþtýrýlýyor. Onlarýn hissesinden alýnan
yüzde 2,5 yani toplam yüzde 5 hisse de
TPC'nin kurucusu Gülbenkyan'a baðýþ
olarak veriliyor. Kendisi, meþhur Bay Yüzde
Beþ (Mr.Five Percent) lâkabýný da buradan
alýyor.
1914'de de APOC'da benzer bir operasyon yapýlýyor. 20 Mayýs'ta þirket hisselerinin
yüzde 52,5'i 2,2 milyon sterline Ýngiliz
Devleti'ne satýlýyor. Ýngiliz Parlamentosu da
17 Haziran'da bu satýþý onaylýyor. 14 Temmuz'da da APOC'un yüzde 25 hissesi bankalarda halka açýlýyor. Böylece I. Dünya
Savaþý'nýn baþlangýcý olarak kabul ettiðimiz
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Bu iki ülkenin üretimi yüzde 80-85'i bulmaktadýr. Diðer ülkeler de geriye kalan yüzde
15-20'yi üretmektedir. Tabloda gördüðünüz gibi (bkz. syf 38) ilk 10 ülke listesinde Avrupa ülkelerinden sadece Almanya var,
o da onuncu sýrada ve üretimde katkýsý yüzde 1'in neredeyse üçte biri kadar. Ýngiltere
ise listede hiç yok. Ýþte böyle bir ortamda
tüm donanmanýzý petrolle çalýþtýrmaya
baþlýyorsunuz.
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Ýngiliz Savaþ Gemilerinde Dönüþüm

Saraybosna suikastýndan tam 11 gün önce,
Ýngiltere Ýran'daki þirketin hisselerini de ele
geçiriyor. Artýk sýra Osmanlý Ýmparatorluðu'
nun parçalanýp TPC vasýtasýyla onun petrolünü de ele geçirmeye geliyor.
Ýngiliz Donanmasý'na kömür ve petrolle
çalýþan gemilerin tonajlarýnda 1914-1918
arasýndaki savaþ yýllarýndaki deðiþikliðe
baktýðýnýzda, Churchill'in baþarýsý açýkça
görülmektedir. 1914 yýlýnda kömürle çalýþan gemilerin tonajý petrolle çalýþanlarýn üç katýndan daha fazla iken, bu ikisi
1917 yýlýnda eþitleniyor. Daha sonra da
petrolle çalýþanlar kömürle çalýþanlarý geçiyor.
Daha sonraki olaylarý hepiniz yakýndan
biliyorsunuz. 1923 yýlýnda Lozan Anlaþmasý
imzalanýyor ve Lozan'daki görüþmelerin

temellerinden birini petrol meselesi oluþturuyor.
Ama sorun burada da çözülemiyor ve
Milletler Cemiyeti'ne havale ediliyor. Sorun
ancak 6 yýl sonra 1926'da, Irak ile sýnýrlarý
belirleyen Ankara Anlaþmasý'yla çözüme
kavuþuyor.
Irak'taki ilk petrol keþfi ise 1927'de Baba
Gürgür'da yapýlýyor. 1928'de imzalanan
Kýrmýzý Hat Anlaþmasý'yla da ortalýk iyice
sakinleþiyor.
Görüldüðü gibi, büyük ihtimalle Osmanlý'yý
parçalayarak Musul'daki petrollerin üretilmesi amacýyla 1914 yýlýnda baþlayan sýcak savaþtan tam 13 yýl sonra burada
petrol kuyusu deliniyor. Yani mücadele sýcak savaþtan sonra 9 yýl daha masada
devam ediyor.
Buraya kadar özetlediðim tarihsel süreci
Osmanlý'da Neft ve Petrol adlý kitabýmda
çok daha ayrýntýlý anlatýyorum.
Daha fazla bilgi için 2006 Sedat Simavi
Sosyal Bilimler Ödülü ile Türkiye Petrol
Jeologlarý Derneði tarafýndan ilk kez
2007'de verilen Cevat Eyüp Taþman
Ödülü'nü alan kitaba baþvurabilirsiniz.
Onun için ben daha fazla uzatmadan II.
Dünya Savaþý sonrasýna geçeceðim. Yani,
1945'ten sonra dünya petrol tüketimi
kömür tüketimini geçtiðinden, artýk Petrol
Çaðý'nýn enerji güvenliðine deðineceðim.³
Yazýmýzýn devamýný 132. sayýmýzda
okuyabilirsiniz.
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