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krizlerine bağlı olarak literatürde
yer edinen kavramın zamanla Av-
rupa güvenlik mimarisine eklem-
lendiği söylenebilir. Çevresel et-
kenlerin yanında AB ülkelerinin
yenilenebilir enerji geçişine zemin
hazırlayan kavram, bağımsız po-
litikaların izlenmesi noktasında
enerji kaynaklarının önemine işaret
etmektedir. 
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Bir taraftan inşa edilen nükleer
tesisler ve yenilenebilir enerji
üretimini hızlandıracak
teknolojiler geliştiren AB
ülkeleri, diğer taraftan da
Ukrayna savaşının patlak
vermesiyle oluşan enerji arzını
karşılamak adına Afrika
kıtasındaki petrol üreticisi
ülkelere yönelmeye başlamıştır.
Libya, 2011’den itibaren
yaşanan siyasi, ekonomik ve
güvenlik temelli krizlere
rağmen 48 milyar varil
kanıtlanabilir petrol rezervi ve
6 trilyon metreküp doğal gaz
sahalarıyla Avrupa’nın enerji
ihtiyacının bir kısmını
karşılama potansiyeline
sahiptir.  

022’nin şubat ayında baş-
layan Rusya-Ukrayna sa-
vaşı, küresel enerji den-

klemini önemli ölçüde etkilemiş
ve enerji güvenliği kavramını ye-
niden Avrupa Birliği (AB) ülkele-
rinin gündemine getirmiştir.
1970’li yıllarda yaşanan petrol
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Bu kapsamda Rus enerji kaynak-
larına yönelik başlayan ambargo
ve yaptırımların ardından pek çok
ülke Rus petrol ve doğal gazına
olan bağımlılığını azaltmak adına
yeni tedarikçi arayışına girmiştir.
Bir taraftan inşa edilen nükleer
tesisler ve yenilenebilir enerji üre-
timini hızlandıracak teknolojiler
geliştiren AB ülkeleri, diğer taraftan

da Ukrayna savaşının patlak ver-
mesiyle oluşan enerji arzını kar-
şılamak adına Afrika kıtasındaki
petrol üreticisi ülkelere yönelmeye
başlamıştır. Libya, 2011’den iti-
baren yaşanan siyasi, ekonomik
ve güvenlik temelli krizlere rağmen
48 milyar varil kanıtlanabilir petrol
rezervi ve 6 trilyon metreküp doğal
gaz sahalarıyla Avrupa’nın enerji

ihtiyacının bir kısmını karşılama
potansiyeline sahiptir. Öyle ki pek
çok ülke, son dönemde yüksek
üretim kapasitesine sahip Libya’yı
Avrupa’nın Rus gazına olan ba-
ğımlılığını çeşitlendirmek için ideal
bulmuş ve bu doğrultuda politi-
kalar izlemiştir. Özellikle 2021
Aralık seçimlerinin iptal edilmesiyle
beraber kurulan paralel hükûmet
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ve rakip siyasi aktörlere müzahir
milis gruplardan kaynaklı çatış-
malar, ABD ve AB ülkelerinin krize
yönelik müdahalesini bir gereksi-
nim hâline getirmiş ve en azından
Libya petrol sektörünün istikrara
kavuşması adına ülkeleri çeşitli
girişimlerde bulunmaya itmiştir.
Bu doğrultuda Libya’daki petrol
blokajlarının kaldırılması adına
geçtiğimiz yılın temmuz ayında
Libya Ulusal Petrol Şirketindeki
(NOC) atamalarda AB ülkelerinin
itici güç rolü üstlendiğini söylemek
yanlış olmaz. Ancak Rus gazına
yüzde 40 oranında bağımlı olan
AB ülkeleri için daha somut adım-
lar kaçınılmaz hâle gelmiştir. AB
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü
Luis Miguel Bueno, geçtiğimiz
yılın nisan ayında AB ve Rusya
arasında devam eden krizden ha-
reketle Avrupa’nın yakın gelecekte
Libya’ya yönelebileceğinin sinyal-
lerini vermiş ve Libya ile İtalya
arasında devam eden görüşmelere
vurgu yapmıştır. 

2026 yılında üretime geçmesi
planlanan iki tesisin günlük
800 milyon metreküp gaz
üretmesi hedeflenmektedir.
Anlaşma ile birlikte ENI,
Libya’daki doğal gaz üretiminin
yüzde 80’ini kontrol etmeye
başlamış ve lider operatör şirket
konumuna yükselmiştir. 

İTALYAN ENI VE LİBYA
ARASINDA İMZALANAN
ANLAŞMA

Bu altyapı dâhilinde 28 Ocak ta-
rihinde İtalyan enerji şirketi ENI
ve Libya Millî Birlik Hükûmeti’ne
(MBH) bağlı NOC arasında doğal

gaz üretim kapasitesini artırmak
maksadıyla anlaşma imzalanmıştır.
Başkent Trablus’ta düzenlenen
imza törenine İtalya Başbakanı
Giorgia Meloni, Libya Başbakanı
Abdulhamid Dibeybe, NOC Baş-
kanı Ferhat Bengdara ve ENI yet-
kilileri katılmıştır. 3 yıl geçerli ola-
cak anlaşma kapsamında ENI ve
NOC, toplamda 8 milyar euroluk
bir yatırımda bulunacaktır. Bu-
nunla beraber 2026 yılında üretime
geçmesi planlanan iki tesisin gün-
lük 800 milyon metreküp gaz üret-
mesi hedeflenmektedir. Anlaşma
ile birlikte ENI, Libya’daki doğal
gaz üretiminin yüzde 80’ini kontrol
etmeye başlamış ve lider operatör
şirket konumuna yükselmiştir. Di-
ğer taraftan ENI, karbon ayak iz-
lerini azaltma stratejisine bağlı
olarak enerji üretiminde teknoloji
paylaşımına gideceğini duyurmuş-
tur. Bu noktada anlaşma ile uy-

gulamaya koyulan projenin Lib-
ya’daki bölgesel kalkınmayı des-
tekleyeceği ve yeni iş imkânları
yaratacağını belirtmek gerekmek-
tedir. Ayrıca Ukrayna savaşının
ortaya çıkardığı yeni enerji den-
klemi, hidrokarbon kaynakları ba-
kımından zengin Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika (ODKA) ülkeleri ile ye-
nilenebilir enerji alanında tekno-
lojik açıdan ilerlemiş AB arasındaki
iş birliklerinin gelişmesine ve
ODKA ülkelerine yönelik doğrudan
yabancı yatırımların artışına ta-
nıklık edebilir. 

1959 yılından beri Libya’da faaliyet
gösteren ENI, daha önce Cezayir’in
enerji şirketi Sonatrach ile benzer
anlaşmaya imza atmış, geçtiğimiz
ay yapılan duyuru ile Cezayir’in
2024 itibarıyla İtalya’ya 28 milyar
metreküp doğal gaz sağlayacağını
duyurmuştur. Bu rakam, Rus doğal
gazına yüzde 40 oranında bağlı
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olan İtalya’nın Rusya’dan tedarik
ettiği gazın üçte biridir. Dolayısıyla
bu hamleler, AB ülkeleri arasında
İtalya’nın Rusya’dan ithal edilen
gazın dengelenmesi noktasında
kararlı adımlar attığını göstermek-
tedir. Gaz tedarikinin artırılması-
nın yanında İtalya, Sonatrach’ın
üretim kapasitesini artırmak için
stratejik ortaklık başlatmıştır. 

AVRUPA ENERJİ
GÜVENLİĞİ VE LİBYA

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupalı
ülkeleri dış politikada bir kırılma
noktası ile karşı karşıya bıraktığı
söylenebilir. Bu anlamda ülkeler,
enerji ithalatını istikrara kavuş-
turmak adına rakip devlet Rus-
ya’nın finanse edilmesi yerine daha
revizyonist bir tutum ortaya koy-
muş ve tedarik zincirini bozma
riskini göze alarak alternatif ara-
yışına geçmiştir. İtalyan ENI ve

Libya hükûmeti ile yapılan anlaş-
malar dışında Fransa Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron, takip
eden 10 yıl içinde altı yeni nükleer
reaktör daha inşa edileceğini du-
yurmuş, Almanya ise Rusya’nın
Ukrayna’yı işgal girişiminin ardın-
dan mevcut nükleer filosunu ge-
liştirme kararı almıştır. Gaz ihti-
yacını uzun yıllardır Sıvılaştırılmış
Doğalgaz (LNG) terminalleri sa-
yesinde Rusya dışındaki ülkelerden
sağlayan İspanya ve Portekiz ise
düşük ulaşım maliyetlerinden ötü-
rü Libya üzerinden yeni enerji ro-
taları arayışı içindedir. Ek olarak
İspanyol Repsol, Murzuk’ta bulu-
nan el-Şerara petrol tesisindeki
en güçlü üretici şirket konumun-
dadır. 

Gelinen noktada AB ülkelerinin
enerji kaynaklarını
çeşitlendirme ihtiyacı,
Libya’daki üretim ve ihracat
operasyonlarını güvence altına
almak için bu ülkeleri
Libya’daki siyasi krizi çözmeye
teşvik edebilir.

Bu bilgiler ışığında Libya, Avrupa
enerji güvenliği için kritik öneme
sahiptir. 2022’nin Mayıs ayında
siyasi rekabetten kaynaklı olarak
doğudaki milis güçlerin lideri Halife
Hafter’e bağlı gruplar, ülkenin do-
ğusundaki Petrol Hilali’ni ve gü-
neydeki petrol tesislerini ele ge-
çirmiş ve üretim 1,3 milyondan
800 bin varile gerilemiştir. Blokaj
boyunca Libya günlük 60 milyon
dolar kayıp yaşamıştır. Libya’da
siyasi geçiş sürecini aksatmak ama-
cıyla petrol üretimi, bir baskı aracı
olarak çok kez kullanılmış ve yalnız
Libya ekonomisine değil siyasi ve

toplumsal dinamikler üzerinde de
önemli zararlar bırakmıştır. Ayrıca
petrol tesislerindeki Rus Özel As-
kerî Şirket (ÖAŞ) Wagner’in varlığı,
enerji üretimini Avrupalı aktörler
nezdinde kırılganlaştıran bir başka
unsurdur. Çünkü Wagner’in varlığı,
Rusya’ya ülkedeki enerji sektörüne
dolaylı yoldan müdahale fırsatı
vermektedir. 

Gelinen noktada AB ülkelerinin
enerji kaynaklarını çeşitlendirme
ihtiyacı, Libya’daki üretim ve ih-
racat operasyonlarını güvence al-
tına almak için bu ülkeleri Lib-
ya’daki siyasi krizi çözmeye teşvik
edebilir. Bu aşamada geçmişte
daha ayrıştırıcı politikalar izleyen
Fransa’nın ve taraflar arası dengeci
tutumu ile Berlin Konferanslarına
ev sahipliği yapan Almanya’nın
Birleşmiş Milletler Libya Destek
Misyonu (UNSMIL) üzerinden an-
gajmanlarını artırmaları ve çözüm
odaklı bir siyaset izlemeleri oldukça
olasıdır. Öte yandan Avrupalı ak-
törlerin Libya üzerindeki etkinli-
ğinin artması, rafineriler için bakım
faaliyetlerinin yanı sıra doğal gaz
üretiminin artırılması noktasında
yeni sahaların keşfedilmesine ön-
ayak olabilir.

Sonuç olarak Rusya-Ukrayna sa-
vaşı, yarattığı yeni enerji denkle-
miyle Libya başta olmak üzere Ce-
zayir ve Nijerya gibi doğal gaz re-
zervleri bakımından zengin ancak
kapasite eksikliği ve çatışmalardan
ötürü belli ölçüde yatırım gerek-
sinimi duyan üretici ülkeleri Av-
rupa enerji güvenliği açısından
önemli bir oyuncu hâline getir-
miştir. Dolayısıyla takip eden sü-
reçte bu ülkelerle siyasi, askerî ve
ekonomik etkileşimlerin artması
muhtemeldir. ∂
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