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SİYASİ KRİZLERİN SARMALINDA KIBRIS 
 
Dünya tarihinin en önemli deniz ticaret yollarından olan Akdeniz, Tunus’un Bon Burnu ve Sicilya Adası’nın 
Lilibeo Burnu arasında çizilen hat ile Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılır. Doğu Akdeniz havzası Ortadoğu bölgesi 
için askeri operasyonlardan ekonomik ilişkilere kadar tüm gelişmeleri kontrol altına alabilecek vazgeçilemez 
bir öneme sahiptir.  Üstelik son yıllarda Akdeniz’in Doğusundaki enerji yataklarının keşifleri nedeni ile, 
bölgenin enerji paylaşım çatışmalarında yeni merkez olduğu söylenebilir. 
 
Doğu Akdeniz’in en kritik noktasında bulunan Kıbrıs Adası,  çoğu kez İskenderun Körfezi’ne uzanan bir uçak 
gemisine benzetilmekte ve tarih boyunca bu adaya hâkim olanın tüm Doğu Akdeniz’e hâkim olduğu ifade 
edilerek jeo-stratejik önemi vurgulanmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi son yıllardaki enerji rezervleri 
keşiflerinin özellikle ada etrafında yoğunlaşması Kıbrıs’ın sahip olduğu değeri daha da paha biçilemez 
kılmaktadır. Bu durum, Kıbrıs adasının hali hazırda yıllardır süren hukuki/siyasi açıdan tartışmalı durumunu 
daha da içinden çıkılamaz bir hale dönüştürmektedir. 
 

 
1 Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. mustafa.ozdmr21@hotmail.com 
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Kıbrıs adasının yönetimi konusunda Kıbrıs Türkleri ile Rum nüfus arasındaki uyuşmazlıkların ve 
anlaşmazlıkların çözüme kavuşamamasında küresel güçlerin bölgede aktör olarak var olma çabalarının etkili 
olduğu söylenebilir. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
(GKRY) kendi içerisinde yaşadığı siyasi çalkantılarda da iç dinamikler kadar dış faktörlerin de etkili olduğu 
unutulmamalıdır. 
 
DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ DENKLEMİ VE KIBRIS’IN KONUMU 
1.ENERJİ KEŞİFLERİ VE KIBRIS’IN ARTAN ÖNEMİ 
Eski petrol sahalarındaki üretimin düşmesi ve küresel olarak her geçen gün daha da fazla hissedilen ham 
madde krizi, enerji şirketlerinin odağını alternatif bölgelere yöneltti. Bu arayışların yapıldığı bölgelerden biri 
ve önemli keşiflerin yapıldığı yer; Doğu Akdeniz oldu. 2008 ve sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde 
kayda değer miktarda petrol ve doğalgaz yataklarının keşfi, Doğu Akdeniz havzasının sadece enerji ve 
ulaşım koridorlarında bir kavşak olarak kalmayacağını bundan böyle enerji merkezi olarak da etkisinin 
artacağı şeklinde yorumlandı. Nitekim, özellikle son yıllarda görülebildiği üzere, keşfedilen enerji sahalarının 
paylaşımı hususunda bölge ülkeleri arasında yaşanan rekabet, bölgedeki ekonomi-politik dengelerin geri 
dönülemez bir biçimde değişebileceğini gösterdi. Yaşanan bu mücadele tüm bölge ülkelerini de aşarak 
Ortadoğu coğrafyasındaki siyasi dengeleri de değiştirebilecek potansiyeldedir.  
 
Doğu Akdeniz’in Levant Havzası’nda yaptığı kapsamlı araştırmaların sonucunu 2010 yılında yayınlayan ABD 
Jeolojik Araştırmalar Merkezi (United States Geological Survey/USGS) Havzada 3,45 trilyon metreküp 
doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol bulunduğunu tahmin etmektedir. Verilen rakamlara göre Doğu 
Akdeniz’deki enerji rezervi yaklaşık olarak 30 milyar varil petrole eşdeğerdir. Bu enerjinin toplam değeri ise 
piyasa rakamları ile 1,5 trilyon dolar civarıdır. Bölgede yıllar süren araştırmalar sonucu keşfedilen dört 
önemli enerji sahası şu şekildedir:  
 
Afrodit : Kıbrıs Adası’nın güneyindeki sahadır. 
Leviathan : Kıbrıs Adası ile İsrail arasındaki kalan sahadır. 
Nil : Kıbrıs Adası ile Mısır arasında kalan sahadır.  
Herodot : Kıbrıs Adası ile Girit Adası’nın güneydoğusunda kalan sahadır.  
 
Görülebileceği gibi merkezinde Kıbrıs Adası’nın olduğu mevcut enerji yatakları üzerinde Doğu Akdeniz’e 
kıyısı olan ülkeler (Türkiye, KKTC, GKRY, Suriye, Lübnan, Gazze, İsrail ve Mısır) hak sahibi olmaktadır. Fakat 
bölgenin komşusu olarak Avrupa Birliği (AB) de bu enerji rekabetinde aktif olarak rol oynamak istemektedir. 
Zira enerji noktasında Rusya’ya olan bağlılığını en aza indirmek AB ülkeleri için önemli bir kazanım olacaktır. 
 
2. ADANIN GÜNEYİ VE KUZEYİ ARASINDAKİ REKABET 
1990 yılında adanın tamamı adına AB başvurusu yapan GKRY, 2004 yılında ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ ismi ile birliğe 
dahil oldu. Bu gelişme Rum kesiminin daha da başına buyruk hamlelerde bulunmasına yol açmıştır. Ayrıca 
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bu tarihten sonra Kıbrıs ve Kıbrıs Türkleri’nin statüsü meselesi Türkiye-AB müzakerelerinde bir problem 
olarak masaya konuldu. 2003 yılında uluslararası hukuku göz ardı ederek kendi çıkarları doğrultusunda 
Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan eden Rum yönetimi 2004 yılında bu kararı yürürlüğe soktu. 2007 yılında 
adanın güneyinde ilan ettiği 13 parsel petrol arama sahalarına küresel şirketlerle vermiş olduğu keşif ve 
sondaj çalışma ruhsatları ile Kıbrıs meselesini uluslararası sahada enerji boyutuna da taşımış oldu. 2010 yılı 
itibariyle Türkiye–İsrail arasında baş gösteren Mavi Marmara krizini fırsat bilerek İsrail ile MEB anlaşması 
yaptı. Mısır’da Sisi’nin gerçekleştirdiği darbe sonrasında bozulan Türkiye-Mısır ilişkilerini fırsat bilen GKRY, bu 
kez Mısır ile MEB anlaşması imzalamış oldu. GKRY’nin atmış olduğu bu adımlar en son Türkiye’nin ve KKTC’nin 
dahil edilmediği ve İsrail, İtalya, Yunanistan, Mısır, Ürdün ve Filistin’in oluşturduğu ‘Doğu Akdeniz Gaz 
Forumu’na dahil olması ile zirveye çıktı.    
 
GKRY’nin bu hamlelerine karşılık olarak Kuzey Kıbrıs ana kara Türkiye ile daha da yakınlaşmak ve birlikte 
hareket etmek zorunda kalmıştır. Türkiye Petrolleri’ne vermiş olduğu ruhsatlar ile GKRY’nin hamlesine 
karşılık vermeye çalışmış, Türkiye ile karşılıklı MEB anlaşmaları yaparak Doğu Akdeniz’deki enerji 
mücadelesinde aktör olarak varlığını göstermiştir. Türkiye’yi ve KKTC’yi bölgedeki rekabette saf dışı 
bırakmayı amaçlayan adanın GKRY, Yunanistan ve diğer bölge ülkelerine Türkiye ile birlikte olduğunu 
göstermiştir. Son olarak Türkiye’nin Libya ile varmış olduğu mutabakat ile karşılıklı MEB sınırlarının 
tanınması ve ertesinde Doğu Akdeniz’de Navtex ilanları ile sahada Türkiye’nin varlığının güçlenmesi KKTC’nin 
güçlenmesi anlamını taşımıştır.  
 
Tüm bu enerji politikalarının ve çekişmelerinin düğüm noktasında bulunan Kıbrıs adasının her iki tarafındaki 
güncel gelişmeleri içerisinde bulunduğu ekonomi-politik aktörlerin ve dış faktörlerin çerçevesinden 
bağımsız yorumlamak eksik kalacaktır. Gün geçtikçe ısınan ve gerginleşen Doğu Akdeniz havzasındaki siyasi 
ortamda Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’nin birlikte hareket etmesi bölgedeki dengeleri bozabilecektir. Sahip olduğu 
jeo-stratejik konumu ve tarihsel-kültürel bağı dolayısıyla Türkiye’nin Kıbrıs’tan vazgeçmesi mümkün 
görünmemektedir.   
 
KUZEY KIBRIS’TA HÜKÜMET KRİZLERİ 
Kıbrıs’ın siyasi yapısındaki ideolojileşme ve yaşanan son siyasi gelişmeler adanın yönetimine ilişkin yıllardır 
süren federe devlet ve eşit egemenli iki devlet tartışmalarından bağımsız düşünülemez. Bilindiği gibi Kıbrıs 
Türkleri ve Rum kesimi arasında adanın yönetimine ilişkin yapılan müzakereler uzun süredir çözüme 
kavuşturulamamaktadır. Rum kesiminin, Yunanistan’ın ve AB’nin adanın yönetiminde “federe devlet” 
modelini dayatması ve eşit egemenlikteki ikili devlet modelini bir alternatif olarak görmemesi 
müzakerelerin sonuçsuz kalmasına yol açmaktadır. Zira Rum ve AB kesiminin gayesi federe devlet adı 
altında adayı Rumların yönetimine sunarak Türkiye’yi saf dışı bırakmak, meseleyi oldubittiye getirmektir. Bu 
ise ne Türkiye’nin ne de Kuzey Kıbrıs kesiminin isteyeceği bir sonuçtur. 
  
Bir önceki dönem KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın federe devlet çözümünde ısrarcı olması ve 
Türkiye’nin garantörlüğünü istemediği yönünde açıklamalarda bulunması ve Türkiye’nin 1974 Barış 
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Harekâtı’nı işgal olarak nitelendirmesi büyük ses getirmiştir. Buna karşın adada federasyon modelinin 
çözüm olmaktan çıktığını söyleyerek eşit egemenlikte ikili devlet modelini savunan Ulusal Birlik Partisi 
(UBP) adayı Ersin Tatar, gerçekleştirilen son seçimlerde ikinci turda rakibi Mustafa Akıncı’yı eleyerek 
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştur.  
 
Seçimlerde Türkiye’nin müdahalesi gündeme gelmiş bu konuya dair “Raporluyoruz Grubu” tarafından bir 
rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan raporda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Milli İstihbarat 
Teşkilatı (MİT) ve Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığı ile seçimlere müdahale edildiği iddia edilmiştir. Mevcut 
iddialara göre; Türkiye UBP adayı Ersin Tatar’ı açıkça desteklemiş, diğer adaylar (Mustafa Akıncı ve Serdar 
Denktaş) kendilerini MİT olarak tanıtan insanlar tarafından adaylıktan çekilmeleri için tehdit edilmiş, 
gazeteciler ile görüşmeler yapılmış ve gazeteciler Tatar için ikna edilmeye çalışılmış, AKP reklam ekibi Ersin 
Tatar için çalışmış, belli başlı seçmenlerin banka hesaplarına Tatar’a oy vermeleri için para dağıtılmış, sosyal 
medyada troll ve bot hesaplar aracılığıyla diğer adaylara yönelik karalama kampanyaları başlatılmış, 
Cumhurbaşkanlığı tarafından yollanan 27 kişilik ekip yaklaşık 300-400 civarı bir grup ile saha çalışması 
yapmış ve seçmenler ikna edilmeye çalışılmıştır.  
 

18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen ikinci 
tur seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı 
koltuğuna oturan Ersin Tatar’a, Başbakanlık 
ve Cumhurbaşkanlığı arasında bir tercih 
yapması için üç gün süre tanındı. 21 Ekim 
tarihinde yaptığı açıklamada Tatar, kendi 
partisinin Kurultayını beklediğini ve 
Kurultayda belirlenecek yeni isme hükümet 
kurma yetkisini vereceğini, o tarihe kadar ise 
Cumhurbaşkanı sıfatı ile Bakanlar Kurulu 
toplantılarına başkanlık edeceğini belirtti. Bu 
açıklama ve tutum muhalefet tarafından 
tepki ile karşılansa ve hukuka uygun 
olmadığı söylense dahi 23 Ekim tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı’nı resmen devralan Tatar, 
hükümet kurması için kimseyi 
görevlendirmedi. 
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UBP Genel Başkanlığına Vekâlet eden Ersan Saner’in yapılacak Kurultay sonrası başkanlığı seçilecek yeni 
isme bırakacağı bekleniyordu ancak Saner, Kurultay’da aday olarak seçime girdi. Diğer iki adayın (Faiz 
Sucuoğlu ve Hasan Taçoy) adaylıktan çekilmeleri sonucu tek liste ile girdiği Olağanüstü Kurultay’da başkan 
seçildi ve hükümet kurma yetkisi Saner’e verilmiş oldu. 7 Kasım’dan 21 Kasım’a kadar hükümet 
kurulamayınca bu kez Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhüman’a yetki verildi. 
Erhüman’ın çabaları da sonuçsuz kalınca 3 Aralık tarihinde hükümet kurma yetkisini yeniden alan Saner, 
Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)–Yeniden Doğuş Partisi (YDP) arasında kurulacak azınlık 
hükümetinin listesini Cumhurbaşkanı’na sundu. Cumhurbaşkanı’ndan alınan onay sonrası 19 Aralık 2020 
tarihinde Meclisten de (dışarıdan destek veren bağımsız 3 milletvekili sayesinde) güvenoyu almayı başardı 
ve hükümet göreve başladı. Fakat azınlık hükümeti olması ve partiler arası görüş ayrılıklarının görmezden 
gelinemez olması nedeniyle hükümet etme süreci oldukça sancılı geçti. Son olarak Ekim ayı itibariyle 
hükümetin Mecliste nisap sayısını (26 oy) sağlayamıyor olması erken seçim tarihinde kendini gösterdi. 
Erken seçim ve seçim yasakları tarihinde uzlaşıya varılamayınca ve hükümet mecliste çoğunluğu bir türlü 
sağlayamayınca Başbakan Saner, 13 Ekim tarihinde istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu. Ülkeyi erken 
seçime götürecek hükümet için henüz bir ismi görevlendirmemiş olan Tatar’ın UBP’nin Kurultay’ını bekliyor 
olduğu söylenmektedir. Erken seçim tarihi ve geçici hükümet de muhtemelen bu kurultay sonrası 
netleşecektir.  
 
Bütün bu gelişmelerin yanında Halil Falyalı’nın tutuklanması ile birlikte medyaya sızdırılan Saner’e ait 
müstehcen görüntüler, siyaset ve mafya arasındaki kirli ilişkiler ağını ortaya çıkardı. Mevcut gelişmeleri 
Ersan Saner bir “itibar suikasti” olarak nitelendirse dahi bu durum, mafya liderlerinden Sedat Peker’in Mayıs 
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ayında Youtube Kanalında yayınladığı bir videoda Latin Amerika-Türkiye arasındaki uyuşturucu ticaret 
ağının Kıbrıs üzerinden gerçekleştirildiği iddialarını hatırlattı. KKTC’nin hukuki ve siyasi statüsünün 
uluslararası arenada tanınmıyor olması ülkenin yasadışı ilişkiler ağında bir merkez olmasına yol açmaktadır.  
 
SONUÇ 
Özetlemek gerekirse, KKTC’deki siyasi yapının parçalı olması ülkede siyasi istikrarı mümkün kılmamaktadır. 
Henüz iç siyasi yapısında birliği sağlayamayan Kuzey Kıbrıs’ın müzakerelerde Güney Rum kesimi ile bir 
uzlaşıya varması yakın zamanda mümkün gözükmemektedir. Her geçen gün keşfedilen enerji yatakları 
nedeni ile artan önemi, adanın yönetiminde söz hakkı olma noktasında tarafları inatçı kılmaktadır. Kıbrıs’ta 
siyasi anlaşmazlıklardan fırsat bilinerek federasyon görüşmelerinin oldubittiye getirilmesi ihtimaline karşı 
öncelikle adanın kuzeyinde iç birliğin sağlanması gerekmektedir.  
 
KAYNAKÇA 

• Aksoy, M. ‘Doğu Akdeniz Enerji Rekabeti’, İNSAMER Araştırma:23. Eylül 2016 
• Mızrakoğlu, M. F. ‘5+1 Cenevre Görüşmeleri : Egemenlik Eşitlik İki Devletli Çözüm Sistemi Ve Strateji 

Sonuçları’, UGSAM Dosya:146. Ekim 2021 
• Sezgin, O. ‘Doğu Akdeniz Bağlamında Türkiye-AB İlişkileri’, UGSAM Dosya:82. Ağustos 2020 
• Ulaj, A. ‘Kıbrıs Sorunu Ve Doğu Akdeniz’de Enerji Savaşları’, UGSAM Dosya:91. Ekim 2020 
• Faruk Can, “Doğu Akdeniz’de ne kadar doğal gaz rezervi var?” Euronews, 31 Aralık 2019. 
• “KKTC’de hükümet istifa etti”, Milli Gazete, 13 Ekim 2021. 
• Pelin Ünker, ‘Kuzey Kıbrıs’ta video skandalı: Siyasi kriz büyüyor.’ Deutsche Welle Türkçe, 21 Ekim 

2021. 
• Yücel M. vd. ‘2020 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkında Müdahale Raporu’, bugünkibris.com, 10 

Haziran 2021. 
• World Petroleum Resources Project, “Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the 

Levant Basin Province, Eastern Mediterranean”,Mayıs 2010. 


