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Türkiye 'nin en kaliteli jeologlarmdan birinin, 1998'den beri TC

Cumhurbaskanllgi'nm ilk enerji damsmanllgi ile 2003'ten itibaren

Ekonomi ve Uluslararasi/liskiler Çalisma Grubu Koordinatör!ügü

yaptigmi biliyor muydunuz?

Osmanli'da Neft ve Petrol'e..
Simavi Odülü

Bilmenize pek olanak yoktu, zira bugünlerde Türkiye 'yi yönetenlerin her

gün sergiledikleri, akillara durgunluk veren ve ülkeyi her geçen an daha derin ka

ranllkara sürükleyen dehset verici bilgisizliklerinin yarattlgt haberlerle bombalan

maktan, bürokrasi çarkimizda olan degerlerin farkma varmaga pek imkammiz ol

muyor.
Ben Volkan S. fdiger'i, Türkiye 'nin tamamen kendi imkanlanyla yetistirdi

gi en büyük dört yerbilimciden biri oldugunu sandigim Ozan Sungurlu sayesinde

seksenli yillarda tamdtydim (dördün diger üçü, Sim Erinç, Necdet Özgül ve Fuat

Saroglu'dur). Ozaman Volkan, Türkiye Petrolleri Anonim ortakllgt Arastirma Gru
bunda palinolog, yani fosil bitki üreme organlan üzerine uzman olan bir paleonto

log olarak görev yaptyordu. Konya-Eregli Lisesi'nin ardmdan Orta Dogu Teknik

Üniversitesi Jeoloji Mühendisligi Bölümü'nden 1976'damezun olmus, master de

recesini yine aym bölümden, doktora derecesini ise ABD Pennsylvania State Üni

versitesi'nden alarak, petrol endüstrisinde çallsmanm yam sira 1992'de doçent

de olmustu.

Petrol endüstrisinde çaltsirken Volkan çok kaliteli arastirmalar yaparak

özellikle Trakya havzasmm detayit jeolojik geçmisinin aydmlatilmasma yönelik

önemli yayimlar yapmisti. Bir yandan da Orta Dogu Teknik Üniversitesi'nde ders

veriyordu. Rahmetli Ozan Agabey «Bu çocuga dikkat et»)dediydi. Ne kadar hakli

oldugunu zaman gösterdi. Volkan hangi konuya el atsa birinci smlf bir arastirici

oldugunu ispatladi. Pek çok günahinm yam sira, kaliteli teknik bir adami gördü mü
tammakta asla yamlmayan Demirel de onu aldi enerji damsmam yapti, simdiki Sa

ym Cumhurbaskammiz da isabetli bir kararla Volkan 'i yerinde blfakti.

2005ytlmda ODTÜGelistirme Vakfi, Volkan 'm 'Enerji Ekonomi-Politigi Pers

pektifinden Osmanli 'da Neft ve Petrol' adli son derece önemli bir çalismasim ki
tap halinde yayimladi. Petrol arastlfmalarmm dünyadaki tarihinden baslayarak

Osmanli'da petrol politikasimn tarihini belgelere dayanarak inceleyen Volkan'm

bu büyük eseri, bugün Ortadogu 'nun basmdaki belalarm köklerine isik tutan, Bi

rinci Dünya Savasi ile neleri, niçin ve nastl kaybettigimizi belgeleyen, enfes bir

akiciltk ve genis bir bilgi bazi üzerine yazilmis bir saheser. Volkan kitabi bana gön
derince tabiri caizse bir nefeste okudum. 2006Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödü

lüne layik görülen ve bir fen bilimcisinin elinden çikmis olan bu eser bes ana bö

lümden olusuyor: Ilk bölüm, petrolün serüvenini imparatorlugun ilk günlerinden
Sultan Abdülaziz dönemine kadar getirior. Aslmda bu bölüm petrolün tüm dünya

da genel bir tarihini içeriyor. Ikinci bölüm, 1868-1898 yillan arasmda Sultan Abdül

hamit Döneminde petro/iin dünyada önem kazanmaya basladigi yillarm tarihçesi.

Üçüncü bölüm, Abdülhamit dönemini Ikinci Mesrutiyet'e kadar getiriyor. Burada
yakm tarihimizin hiç akllmiza gelmeyen bazi temel nedenselliklerini de ögreniyo
ruz. Bölüm dört; Birinci Dünya Savasma kadarki dönemi, bölüm bes de birinci

Dünya Savasi ve Kurtulus Savasi dönemlerinde iyice kIZ/san petrol dünyasmm

Türkiye üzerindeki etkilerini anlattyor. Volkan aslmda her bölümde tüm dünyada

olup biteni Türkiye perspekfinden anlattigi için, kitap bir yerde genel bir petrol ta

rihçesi olarak da okunabilir.
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Bu güzel eseri bii ödülle taçlandiran Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülüjü

risini tebrik ederim. Bu Volkan 'm ilk kaliteli eseri degil: 1984 'ten beri aldtgt bir sira

ödül bunun bir belgesi.

Peki Türkiye Volkan gibi bir degerden ne kadar yarar/ant yar? Bu sorunun

cevabmi Volkan 'm kendisine sormaya bile korkuyorum, zira, devletimizi yöneten

ler arasmda Volkan'm bilgisinden yararlanmayi düsünebilecek düzeyde tek bir

kisi bile göremiyarum. Diyeceksiniz ki ama adam Cumhurbaskant dantsmant

yapilmis. Muhakkak! Dantsmanlik göreviyle kurulmus koca bir Bilimler Akademisi 
de var da hükümetimiz onu ne kadar kullantyor? Hemen söyleyeyim: Sifir düzey

de! Volkan'm durumunun hükümetimiz açismdan bundan çok daha iyi olmadigi

korkusuyla ona sdramivarum bile genis bilgisinden ulusça ne denli yarar/an
dmlabildigimizi.
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