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İlginç bir dönemdeyiz. Poli-
tikadan ekonomiye, sosyal bi-
limlerden kültüre dek yaşam
içinde önceden tanımlanmış
bütün alanlarda, mevcut
değer yargılarının altüst ol-
duğu, bilgi nesnesini incele-
meye yarayan yöntem ve
araçların ihtiyacı karşılama-
dığı, dahası bilgi nesnesinin
kendisinin varlığının kuşkuyla
karşılanması gerektiği söyle-
niyor, yazılıyor. 

Bu tartışmayı başlatan
çevreler geleneksel argüman-
ların çöktüğü, yıkıldığı, ala-
şağı edildiği iddiasını
sonuçlandırmak üzere, bütün
bu alanlardaki sözde değişimi,

-aslında tartışma öncesinde
geliştirilmiş- neo ve post öneki
taşıyan kavramlarla tanımlı-
yorlar. Postendüstriyel, post-
fordist, neoliberal,
postmodern gibi sözcükler,
dönemimizi açıklayan kav-
ramlar olarak kullanılıyor. 

Bu kavramlar ve kavram-
lara yüklenen anlamlar, post-
modernizmin bir aydınlanma
mirası olan tutarlılığa yönelt-
tiği eleştiriye rağmen, ger-
çekte bir politik sistemin,
hiçbir alanı ihmal etmeyen ye-
niden yapılandırma projesinin

birbiriyle bağıntılı ve tutarlı
öğeleri olarak tablodaki yerle-
rini işgal ediyorlar. Kuşkusuz
bu yeniden adlandırma ve an-
lamlandırma çabası ilk önce
kültürel alanda başlamıştı.
Doğal olarak, kavramlarının
yeniden kuruluşu bakımından
en çok mesafenin katedildiği
alan da kültürel alan oldu. 

Önceleri çetrefil metinlerle
uğraşmayı seven entelektüel-
lerin ilgi alanına giren sanatta
postmodernizm tartışmasının
dar bir platformda ve fantezi
düzeyinde kalmaktan çıkıp
önemli ölçüde popüler alan-
lara sızarak, halkın doğrudan
temas ettiği kültürel etkinlik ve

ürünlerin perspektiflerini belir-
leyerek 'halklaşma'ya başla-
ması, bu kurgunun düşünsel
bakımdan tahribat yaratıcı et-
kisinin giderek artmasına
neden oluyor. 

Postmodernizm, kültür ve
sanat açısından tahrip edici
etkisini, 'kuram'ın, geleneksel
ve eskimiş ilan ettiği sanat an-
layışına yönelttiği ve birçok
koldan oluşturduğu eleştirileri,
zaten var olan belli bir hoşnut-
suzluk üzerinden doğru soru-
lar sorarak geliştirmekle
kazanıyor. Problem, eleştirinin
kendisinden ziyade sorulmuş
sorulara verilen yanıtlarda. 

Postmodern kuramcıların,

bir yeniden üretim süreci olan
kültüre; yeniden üretimin bir
diğer alanı olan tüketim süre-
cinde insanın da nesneleştiril-
diği (Baudrillard), sanat eseri
karşısında öznenin anlamlan-
dırma yeteneğinin önemli ol-
duğu (Derrida) gibi itirazlarla
yaklaşması bu teorinin redde-
dilemez haklılık gerekçelerini
oluşturuyor, ama nesnenin,
öznenin, ve gerçekliğin kendi-
siyle, gerçekliğin algılanma bi-
çiminin sınıf dışı bir
platformdan öneriliyor oluşu
bu kalkış noktasından açılan
yolu yeni (neo) idealizme bağ-
lıyor. 

Öncelikle Doğu Akde-
niz’in stratejik & politik
önemi nedir hocam biraz
bahseder misiniz?

Dünyada ilk bilinen yüklü
miktardaki malların ülkeler ara-
sında deniz ticaretiyle yapıldığı
bölge Doğu Akdeniz bölgesidir.
Ayrıca bütün Semavi dinlerin
ortaya çıktığı, Kutsal Kitapların
Peygamberler vasıtasıyla yer-
yüzüne indirildiği Orta-Doğu
Bölgesinin açık denizlere açıl-
dığı yer Doğu Akdeniz bölgesi-
dir. Yani hem İktisadi hem de
Dini ve Siyasi bakımdan Doğu
Akdeniz asırlardır Dünyanın en
önemli bölgesidir. Ayrıca
Dünya Medeniyetinin beşiği
sayılan "AVRUPA" Kıtası da
adını Doğu Akdeniz'de Bu-
günkü Suriye, Lübnan, İsrail ve
Filistin topraklarının bir kıs-
mında milattan önce hüküm
süren ve dünya üzerinde ilk
düzenli ticareti başlatan Fİ-
NİKE Devletinin Kralı'nın kızı
AVRUPA' dan alır.

Doğu Akdeniz’in tarihi
önemi günümüzde de hala
devam ediyor ama bu önemi
artıracak yeni unsurlar da
var mı?

Evet. 1. ve 2. Dünya Sa-
vaşları Endüstri Devriminden
sonra seri ve fabrikasyon üret-
rimin ana hammaddesi olan
kömür ve demir madenlerinin
hakimiyetini ele geçirmek için
ortaya çıkmıştır. Bugün endüs-
trideve üretimde kömür yerine

petrol ve Doğal Gaz kullanıl-
maktadır.Dünya üzerinde bili-
nen ve işletilen  Petrol ve
Doğal Gaz rezervlerinin % 75 i
Orta- Doğu Bölgesinden çıkar-
tılmakta ve Akdeniz kanalıyla
Avrupa'ya sevkedilmektedir.
Doğu  Akdeniz tarihte zeytin-
yağı, baharat, ipek,
şarap,hurma, narenciye vb.
gibi tüketim mallarının ticaret
üssü iken son 50 senede
temel Enerji kaynağı olan pet-
rolün de ticaret ve tranfer üssü
olmuştur. son 4 senedir ise sa-
dece transfer değil Kıbrıs
adası ile tarihi Finike toprakları
olan Levant Bölgesi arasında
Doğu Akdeniz' de bulunan
Doğal Gaz rezervleri ile Kıbrıs
adasının batısında Girit istika-
metinde bulunan petrol kay-
nakları sayesinde sadece
transit ve ticaret merkezi değil
Doğal Gaz ve Petrol "ÜRETİM"
merkezi de olmaya
başlamıştır. 

Doğu Akdeniz’de keşfedi-
len doğal gaz ve petrol ya-
taklarının ekonomik ve
stratejik değeri nedir?

1973 1. Petrol Krizi ve
Arapların petrolü Batılı ülke-

lere satışıambar-
gosu ile 1979 2.
Petrol krizi sonrası
petrol yatları varil
başına 1.5 dolar-
dan 40 dolara çık-
mış ve petrol
iktisadi bakımdan
büyük bir zenginlik
kaynağı olması
yanısıra stratejik

ve askeri bakımdan da büyük
bir silah haline gelmiştir. Sa-
vaşta cephelerde İsrail karşı-
sında büyük mağlubiyetler
alarak yenilip darmadağan
olan Araplar, Petrolü silah ve
diplomasi kozu olarak kullana-
rak masa başında istediklerini
almak yoluna gitmişlerdir.

Peki Kıbrıs’ın Doğu Akde-
niz bağlamında önemi için
neler söylersiniz?

Kıbrıs'ın Doğusunda keşfe-
dilen ve 2 sene sonra Avru-
pa'ya satılmaya başlanacak
olan Doğal Gaz'ın miktarının
Avrupa' nın 30 sene Enerji ihti-
yacını karşılayacağı hesaplan-
maktadır. Halen rezerv
durumda bekleyen ve çıkartıl-
ması için drenaj çalışmalarına
başlanmayan Kıbrıs'ın batısın-
daki petrol rezervlerinin ise
Orta-Doğu petrolleri tükenirse
veya yatı 1. ve 2. Petrol Kri-
zindeki gibi artarsa ya da 1973
Arap-İsrail Savaşından sonraki
gibi Araplar Petrolü silah ola-
rak kullanım batılı ülkelere am-
bargo koyup satışını
yasaklarlarsa alternatif olarak
Orta-Doğu petrolünü ikame

ederek derhal üretime geçile-
bilecktir.Yani Kıbrıs bir enerji
üssü haline gelmiştir.

2. olarak Kıbrıs barındırdığı
Egemen İngiliz Üsleri vasıta-
sıyla 1948-1973 arası dört
Arap-İsrail Savaşının yaşan-
dığı, halen Libya, Tunus,

Yemen, Irak ve Suriye de iç
savaşların yaşandığı yakında
ABD+İngiltere+İsrail tarafından
Suriye ve İran'a karşı bir askeri
operasyon başlatılacağı bölge
SABİT BİR UÇAK GEMİSİ va-
zifesi görmekte olduğu için çok
STRATEJİK bir bölgedir.

Son olarak da Kıbrıs’ın
Türkiye için önemine deği-
nirseniz sevinirim?

KIBRIS, TÜRKİYE için ha-
yati bir önemdedir. 

Türkiye'nin açık denizlere
çıkış kapısı, enerji kaynakla-
rına ulaşım noktası ve Kutsal
Mekanlara ulaşmada geçiş
noktasıdır. 

Ekonomik, tarihi, kültürel,
siyasal, stratejik ve askeri ba-
kımdan Kıbrıs Türkiye için vaz-
geç,lmezdir. 

Türkiye Kıbrıs'taki haklarını,
Kıbrıs Türklerinin çıkar, refah
ve güvenliklerini  sonuna kadar
korumaya kararlıdır ve mukte-
dir. 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj
faaliyetlerini başlatmasının ardından
Rum kesimi’nden skandal tehditler ve
açıklamalar gelmeye başladı. Fatih
sondaj gemisinin personeli hedef
alındı. 25 kişi hakkında tutuklama
kararı çıkarıldı, komşu Yunanistan ile
de ipler iyice gerildi.  

Bölgedeki krize dair de her geçen
gün açıklamalar gelmeye devam
ediyor. Peki Doğu Akdeniz’deki
yetki alanı meselesinin  enerji mü-
cadelesinin dünü ve bugünü bize ne
diyor, tüm detaylarıyla Kıbrıs Ame-
rikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Uğur Özgöker ile konuştuk..

DOGU AKDENiZ’DE
SONDAJ GERiLiMi
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LEFKOŞA (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mus-
tafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos
Anastasiadis'e Akdeniz'deki hidrokarbonun
kullanımı ile ilgili yeni bir öneri sundu. Anas-
tasiadis, Akıncı'nın Akdeniz'deki hidrokarbo-
nun kullanımı ile ilgili 'ortak komite kuralım'
önerisini reddetti. Hidrokarbonlar konusunda
ortak bir komite kurulmasını isteyen Akıncı,
önerisini Rum lidere iletti. Akıncı’nın yeni
önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik
ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli
bir işbirliği alanına dönüştürülmesini amaçlı-

yordu. Ancak Rum Yönetimi Lideri Nikos
Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın
Akdeniz'deki hidrokarbonun kullanımı ile ilgili
'ortak komite kuralım' önerisini reddetti.

Rum medyasının haberine göre Anasta-
siadis, Akıncı'nın önerisini 'ısıtılarak yeniden
masaya konulan bir yemek' olarak niteledi.

Akıncı’nın önerisinde, “Öneri iki toplum-
dan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak
komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca
AB’nin de gözlemci olarak yer almasını içeri-
yor.” denilmişti. 

GKRY Lideri Anastasiadis’den
Akıncı’nın önerisine ret!...

GKRY lideri Nikos Anastasiadis, Akıncı’nın Akdeniz’deki hidrokarbonun
kullanımı ile ilgili ‘ortak komite kuralım’ önerisini reddetti.
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