
Yarın...

Y
eni yWlWn ilk haftasW. Uzun masif masada Alman, Avustur-
yalW, Çek, FransWz, Norveçli ve Türk olmak üzere on üç
kişi, İsa ve havarileri gibiydiler. Kadehlerdeki dünya mar-
kasW olmuş nadide Granddad Hassan şaraplarWnWn damaklar-
da bWraktWğW ince is aromasW, tam da gündeme denk düşer

konumdaydW. Gün görmüş deneyimli kurtlarla rotasyondan gelen çay-
laklar geçmiş ve gelecek üzerine ilginç bir sohbeti mayalamaktaydWlar.

Statkraft’tan Nis Paulsen HacW Naci Bey’e her daim yaptWğW gibi yi-
ne takWlWyordu;

- Naci Babba, litresi onyedi buçuğa benzin, onikibuçukta çevre ver-
gisi, bu gidişle sen de batacaksWn dünya da... Gel vazgeç artWk şu tarih ol-
muş benzinli arabadan.

HacW Naci bu yeni yetme çaylağW tepeden aşağW şöyle bir süzdükten
sonra;

- Bana bak evlat, yeryüzünde henüz tükenmemiş son litre benzine ka-
dar o araba kullanWlacak. AyrWca ben öldükten sonra da deposunda her da-
im hiç değilse bir damla benzin olacak, bu da vasiyetimdir. Şimdi ben-
zini bWrakalWm da Avrupa’nWn elektrik ihtiyacWnW nasWl karşWlayacağWz ona
bakalWm. Güneşli günler gelinceye kadar fiyatlarWn artmaya devam ede-
ceği kesin.

Nils’in yanWbaşWnda oturan Verbund’dan Hans Hollman kocaman gö-
beğinin üzerinden uzanWp ağzWna attWğW son lokmayW, şarabWndan aldWğW ko-
ca bir yudumla tamamlar tamamlamaz söze karWştW:

- Konsorsiyumumuz yüksek fiyatlara rağmen Türkiye ve Türkiye üze-
rinden gelen elektriğin yarWsWndan fazlasWnW Avrupa’ya aktarmaya devam
edecek. Bu fiyatlarW karşWlayamayan Türkiye’de elbette sWkWntWlar olacaktWr.
Türk Hükümeti’nin bunu anlayWşla karşWlayacağWnW umuyoruz.

HacW Naci, Hollman’W dikkatle dinlemekte olan Franz’a dönerek:
- Teslim olmuş bir hükümet var elimizde, siz hiç merak etmeyin. El-

bette ortalWğW karWştWrmak isteyen bir avuç asi çWkacaktWr. Ama onu da hal-
letmesini biliriz. Bir başimam olarak bu da benim vazifem...

HacW Naci’nin kadim dostu Durmuş Çaltık kuyunun dibinden geli-
yormuş gibi bir sesle:

- Geçmiş günleri hatWrlWyorum da o geçiş günlerinde BOTAŞ’Wn, TE-
TAŞ’Wn ekim indirimleri ile fiyat paçallamasWna katkWlarW sayesinde fi-
yatlarW bir nebze dengeleyebiliyor, kârlarWmWzW çWtanWn üstünde tutabili-
yorduk. Şimdi hükümetin elinin altWnda böyle bir imkan kalmadW. Zorunlu
olarak ikna yöntemine başvurulacak, başka çaresi yok. Yeri gelmişken biz
üzerimize düşeni yaptWk ve her şeyimizi piyasaya açtWk. Ama siz Avru-
palWlarWn hâlâ bir ayağW kamu zemininde.

Thomas Grosic ÇaltWk’Wn sWrtWnW sWvazlayWp:
- Dostum, yWllar var ki artWk siz ve biz sözcüklerini unuttuk. Sen de

unut. Bizler tarladan nemalanWrken siz direkt ürün üzerinden nemalanW-
yorsunuz. Ne derler sizde “Boynuz kulaktan zıpladı”, öyle bir şey
işte...

- “Boynuz kulağı geçti” deriz.
- Hahh işte öyle. Hem artWk Konsorsiyum ve müşterileri var sadece...

Öyle değil mi haa? HatWrlasana 2010’lu yWllarW! EnerjiSA SatWş Direktö-
rü Metin Koşar taa o zamanlar “abone mantığından müşteri mantığına
geçişin bir kabuk değişimi olduğunu” ifade etmemiş miydi? Kabuk
çoktan değişti ve giderek kalWnlaştW, artWk kWrWlmasW da bir hayli zor, hat-
ta imkansWz.

Paulsen, ÇaltWk’Wn kolunu tutarak bugün için ihtiyaç enerji, daha faz-
la enerji... YüzyWlWn başWndan beri enerji savaşlarW hep gündemde.

ÇaltWk, HacW Naci’ye dönerek:
- Ne diyorum biliyor musun? NasWlsa epeyden beri hukuk bizim hu-

kuk. OsmanlW’nWn son günlerindeki gibi bizde bir Dilaver Paşa Nizam-
namesi çWkartalWm mW? İşsizlikten birbirlerini yiyor insanlar. İşte tam za-
manW, iki kömeçe dört gün çalWştWrWrWm bir tanesini, anam avradWm olsun.

KonuşmalarW başWndan beri ilgiyle izleyen Franz kadehini kaldWrarak:
- Türk dostlarWm endişe etmeyin, yarWn yeni parti radyoaktif atWklar yo-

la çWkWyor. Anadolu’nun çölüne atWklarW gömüp EurolarW kasasWna koyun-
ca hükümetiniz de siz de bir süre nefeslenirsiniz. Kadehimi konsorsiyu-
mumuza ve parlak geleceğimize kaldWrWyorum. Bonne sante!...

Bu kurgu masif masada, çeyrek yüzyWl sonra, bu hayal ürünü ko-
nuşmalar gerçekleşebilir mi?

Bir otuz yWl sonrasW çok mu uzak?
Çeyrek yüzyWl önce 2001 Uzay Yolu MacerasW filmini izlerken 21.

YüzyWl da o kadar uzağWmWzdaydW ki...
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defleri, önceki Ar-Ge faaliyetleri ve
uluslararasW işbirliği çabalarW baz
alWnarak en uygun teknolojilerin de-
ğerlendirilmesi gerektiğine işaret
edilmektedir. ÇalWşmada, ükemizin
sosyal ihtiyaçlarW ve karşWlaştWrmalW
üstünlükleri dikkate alWnarak, Ar-
Ge’de öncelikli alan örneği olarak te-
miz kömür teknolojileri, karbon
tutma ve depolama teknolojileri ve-
rilmektedir. Kömüre dayalW sant-
rallarWn daha verimli ve çevre so-
runlarW aza indirilmiş olarak proje-
lendirilmesi ve işletilmesi olumlu bir
gelişme olarak kabul edilebilir. An-
cak bu konularWn bir niyet bildiri-
minden öteye geçip, ayaklarW yere
basan ve sonuç alWnan çalWşmalar ha-
line gelmesi pek de kolay değildir.

Türkiye’nin temiz kömür tek-
nolojileri konusunda neler yapabi-
leceğine ilişkin bir fikir vermesi
açWsWndan bazW değerlendirmelere
bakmakta yarar vardWr. Massachu-
setts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT)
2007 yWlWnda yayWmladWğW “Kömü-
rün Geleceği” adlW Rapor’da,
ABD’de Temiz Kömür Teknoloji-
leri’nin geliştirilmesi amacWyla, ör-
neğin “Entegre Kömür Gazlaş-
tırma” konusunda güçlü bir Ar-Ge
programWnW desteklemek için 100-
125 milyon ABD dolarW/yWl, “Kar-
bon Tutma-Depolama” için araş-
tWrma bazWnda 100 milyon ABD do-
larW /yWl, uygulanabilirliğini göster-
me çalWşmalarW için 75-100 milyon
ABD dolarW/yWl tutarWnda finansman
sağlanmasW önerilmektedir. AyrWca
karbon tutma ve depolama, hem
çok yönlü teknolojik hem de yöne-
timsel boyutlarW olan kapsamlW bir
konudur; halen gelişmiş ülkelerde ve
enerji ihtiyacW hWzla artan ve kömü-
re dayalW çok sayWda projesi olan Çin
gibi ülkelerde uygulanabilirliğini
gösterme projeleri olarak gündeme
gelmektedir. Bir kWyaslama yapacak
olursak, UEA’nWn raporuna göre,
2008 yWlWnda tüm enerji alanlarWndaki
Ar-Ge için Türkiye’nin yaptWğW kamu
harcamalarW sadece 7.5 milyon ABD
dolarWdWr. Özel sektörün enerji Ar-Ge
harcamalarW konusunda ise kapsamlW
bir bilgi olmadWğW belirtilmektedir.

KaldW ki, Ar-Ge sadece finans-
man meselesi de değildir; bu alan-
da işleyen, izlenen, değerlendirilen

ve sonuç alWnan bir sistem ve ör-
gütlenme sağlanamadWğW takdirde
Ar-Ge’ye ayrWlan kaynaklarWn da
heba edilmesi işten değildir. Bu ne-
denle, Türkiye’nin Ar-Ge alanWnda-
ki bugünkü konumu ile önümüze ko-
nan hedeflerin gerçekleşebilirliği
sorgulanmaya değerdir.

Nitekim İnceleme’de, Türki-
ye’nin AB ve UEA bünyesindeki
uluslararasW araştWrma programla-
rWnda yer almasWndan sağlanacak
faydaya ilişkin bir saptama oldukça
dikkat çekicidir. “Türkiye’nin gö-
rülebilir bir gelecekte teknoloji al-
maya devam edeceği” belirtilerek,
koşullarWmWza uygun olan, “mevcut
en iyi teknoloji”yi kazanma ve
uyarlamasW için uluslararasW işbirli-
ği içinde bulunmamWz önerilmekte-
dir. Bu ifadeyi, Türkiye’nin Ar-Ge

alanWnda uluslararasW işbirliği içindeki
yerinin teknoloji üretmek olarak
değil, pazar niteliğini geliştirmek ola-
rak belirlendiği şeklinde anlamak
mümkündür. Şayet bu saptamaya
tepki duyacak olursak da, bu du-
rumda öncelikle iğneyi kendimize
batWrmamWz gerektiği açWktWr.

Sonuç olarak, Türkiye’yi ener-
ji açWsWndan değerlendiren raporun
Ar-Ge bölümünde ağWrlWkla genel ifa-
deler; araştWrma konusu olarak da
TÜBİTAK- MAM tarafWndan veya
ortaklWğWnda yürütülen bazW projeler
yer almaktadWr. AynW dönemde, ör-
neğin Fransa için hazWrlanan ince-
leme dokümanWnda ise durum biraz
farklWdWr. Fransa’nWn, 2007 yWlWnda
nükleer ile nükleer dWşW yeni enerji
teknolojilerine yönelik araştWrma
çalWşmalarW arasWnda denge kuracak
şekilde kapsamlW bir ulusal araştWr-
ma stratejisi hazWrladWğW belirtile-
rek, raporun sWnWrlarWnWn elverdiği öl-
çüde, binalarda enerji verimliliği,
ulaşWm, yenilenebilir enerji kaynak-
larW, karbon tutma ve depolama,
akWllW şebekeler ve enerji depolama
gibi ayrWntWlandWrWlmWş araştWrma
alanlarWna ait hedeflere ve çalWşma-
lara yer verilmiştir. Bu tür örnekler,
bizim açWmWzdan, niyetler ve bek-
lentilerle gerçeklikler arasWnda ka-
tedilmesi gereken önemli bir mesa-
fe bulunduğunu bir kez daha gös-
termektedir.


