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DOĞU AKDENİZ'DE
DÜZEN KURMAK: 
TÜRKiYE'NiN LiBYA
AKTiViZMiNi
ANLAMLANDIRMAK

Libya hükümetinin talebi doğrultusunda iki ülke
tarafından “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat
Muhtırası” imzalandı. Anlaşma ile Türkiye, Libya’da
uluslararası kamuoyu tarafından tanınan Serrac
hükümetine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine
ve Libya’nın toprak bütünlüğünün korunmasına
yönelik her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu
belirtmiştir.
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L ibya, Birinci Dünya Sava-
şı’ndan bu yana ilk kez bu
derece yoğun biçimde Türk

dış politikasında merkezi bir ko-
num işgal ediyor. Bu noktada Tür-
kiye ile Libya arasında imzalanan
iki anlaşma, bir taraftan iki ülke
arasındaki işbirliğini yeni bir bo-

yuta taşırken, diğer taraftan da
bölgedeki bazı aktörleri

ciddi anlamda endi-
şeye sevk et-

miştir. 

Bu anlaşmalardan ilki olan ve 27
Kasım 2019’da imzalanan “Deniz
Yetki Alanlarının Sınırlandırmasına
İlişkin Mutabakat Muhtırası” ile
iki ülke, Akdeniz’deki deniz sınır-
larını uluslararası hukuka uygun
biçimde belirlemişlerdir. Bu an-
laşma birçok çevre tarafından Türk
dış politikasında son yıllarda atılan
en önemli adımlardan birisi olarak
kabul edilmiştir. Libya’da uluslar-
arası anlamda tanınan Feyaz Serrac
liderliğindeki Ulusal Mutabakat
Hükümeti ile imzalanan anlaşma,
Ankara’nın Doğu Akdeniz politi-
kaları açısından bir dönüm noktası
oluşturmuştur. 

Doç. Dr. İsmail Numan Telci

ORSAM Başkan Yardımcısı



Bu çerçevede bir diğer hayati an-
laşma da Libya hükümetinin talebi
doğrultusunda iki ülke tarafından
imzalanan “Güvenlik ve Askeri İş-
birliği Mutabakat Muhtırası”dır.
Anlaşma ile Türkiye, Libya’da ulus-
lararası kamuoyu tarafından ta-
nınan Serrac hükümetine yönelik
tehditlerin bertaraf edilmesine ve
Libya’nın toprak bütünlüğünün
korunmasına yönelik her türlü
desteği sağlamaya hazır olduğunu
belirtmiştir. 

Anlaşma kapsamında Türkiye’nin
Libya'da Ani Müdahale Güçleri’nin
kurulmasına eğitim, mühimmat
ve planlama desteği vermesinin
yanı sıra,  kara, deniz ve hava araç-
ları için üs kurabilmesi, misafir
askeri personel gönderebilmesi ve
savunma sanayi alanında teknoloji
transferi yapabilmesinin önü açıl-
mıştır. Anlaşma ile Türkiye, dost
ve müttefik Libya’nın siyasi istik-
rarının korunması, güvenliğine
yönelik tehditlerin ortadan kaldı-
rılması ve uluslararası hukuktan

doğan haklarının korunmasına
destek olmayı amaçlamaktadır. 

Özellikle Deniz Yetki
Alanlarının belirlenmesine
yönelik anlaşma, Doğu
Akdeniz’de çıkarları olan
ülkeleri ciddi biçimde
rahatsız etmiştir. Aralarında
Yunanistan, Mısır, Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
ve İsrail gibi aktörlerin
bulunduğu bölge ülkelerinin
yoğun biçimde tepki
gösterdiği anlaşmayı izleyen
süreçte, Libya’nın başkenti
Trablus’taki hükümete
yönelik uluslararası baskı
artmış; ülkedeki en büyük
silahlı güçlerden olan ve eski
general Halife Hafter
liderliğindeki milis grubu
başkent Trablus’u ele
geçirmek ve uluslararası
anlamda tanınan Ulusal
Mutabakat Hükümeti’ni
devirip askeri bir rejim
kurmak amacıyla
girişimlerini
yoğunlaştırmıştır.

Türkiye ile Libya arasındaki bu
yakınlaşmayı bir tehdit olarak al-
gılayan kimi bölgesel aktörler söz
konusu anlaşmalara hızla tepki
vermişlerdir. Özellikle deniz yetki
alanlarının belirlenmesine yönelik
anlaşma, Doğu Akdeniz’de çıkarları
olan ülkeleri ciddi biçimde rahatsız
etmiştir. Aralarında Yunanistan,
Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY) ve İsrail gibi aktörlerin
bulunduğu bölge ülkelerinin yoğun
biçimde tepki gösterdiği anlaşmayı
izleyen süreçte, Libya’nın başkenti
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Trablus’taki hükümete yönelik
uluslararası baskı artmış; ülkedeki
en büyük silahlı güçlerden olan
ve eski general Halife Hafter li-
derliğindeki milis grubu başkent
Trablus’u ele geçirmek ve uluslar-
arası anlamda tanınan Ulusal Mu-
tabakat Hükümeti’ni devirip askeri
bir rejim kurmak amacıyla giri-
şimlerini yoğunlaştırmıştır. Tür-
kiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkin-
liğinden uzun süredir rahatsız olan
bu ülkeler, Ankara’nın bölgedeki
çıkarlarını korumada hayati öneme
sahip olan anlaşmayı bahane ede-
rek, uluslararası tanınırlığı olmayan
ve BM tarafından silah ambargo-
suna tabii tutulan Hafter güçlerine
yönelik desteklerini artırmışlardır. 

İlk olarak Yunanistan,
Libya’nın Atina’daki
büyükelçisinin sınır dışı
edildiğini ilan ederek
anlaşmaya olan tepkisini
göstermiştir. 22 Aralık’ta ise
Yunanistan Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias, Libya’ya bir
ziyaret gerçekleştirmiş ve
General Halife Hafter ile
görüşmüştür. Dendias’ın
Ulusal Mutabakat Hükümeti
yetkilileriyle görüşmemesi
Trablus tarafından tepkiyle
karşılanmıştır. Konuyla ilgili
Mısır da Yunanistan’ın
çizgisinde hareket etmiştir.

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı
deniz sınırı anlaşması şüphesiz
bölgesel aktörlerin kısa ve uzun
vadeli planlarını ve bölgede Türkiye
karşıtı oluşturulmaya çalışılan it-
tifak yapılanmalarını ciddi anlamda

etkilemiştir. Bölge ülkelerinin an-
laşma sonrası verdikleri tepkiler,
bu durumun açık göstergesidir.
Anlaşmanın hemen ardından özel-
likle Yunanistan, Mısır, İtalya ve
İsrail bazı diplomatik hamleler
gerçekleştirerek Ankara ile Trablus
arasında kurulan güçlü bağa zarar
vermeye çalışmışlardır. 

Bu çerçevede ilk olarak Yunanistan,
Libya’nın Atina’daki büyükelçisinin

sınır dışı edildiğini ilan ederek an-
laşmaya olan tepkisini göstermiştir.
22 Aralık’ta ise Yunanistan Dışişleri
Bakanı Nikos Dendias, Libya’ya
bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Ge-
neral Halife Hafter ile görüşmüştür.
Dendias’ın Ulusal Mutabakat Hü-
kümeti yetkilileriyle görüşmemesi
Trablus tarafından tepkiyle karşı-
lanmıştır. Konuyla ilgili Mısır da
Yunanistan’ın çizgisinde hareket
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etmiştir. Başkent Kahire’de bir
araya gelen Yunanistan ve Mısır
dışişleri bakanları, Türkiye ile Trab-
lus hükümeti arasında imzalanan
deniz sınırı anlaşmasının geçersiz
olduğunu iddia etmişlerdir. Öte
yandan Mısır yönetimi Ankara-
Trablus yakınlaşmasına karşı gi-
rişimlerini uluslararası boyuta ta-
şımış, Türkiye ile Libya Ulusal Mu-
tabakat Hükümeti (UMH) arasında
imzalanan mutabakat muhtırala-
rıyla ilgili Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’ne (BMGK) baş-
vurmuştur. Mısır yönetiminin bu
tutumu üzerine Libya hükümeti,
Mısır’daki büyükelçilik faaliyetlerini
durdurma kararı alarak, Kahire
yönetimine tepkisini göstermiş-
tir.

Türkiye, diğer bölgesel
meselelerde olduğu gibi,
Libya ve Doğu Akdeniz
siyasetinde de uluslararası
hukuka uygun biçimde
hareket etmektedir.
Türkiye’nin ulusal çıkarlarını
koruma hedefi
doğrultusunda başlıca
stratejisi olan uluslararası
hukuka uygun hareket etme
ilkesi, bu iki mesele
bağlamında son dönemde
yaşanan gelişmelerle
kanıtlanmıştır. 

Bu girişimlerden hareketle, Anka-
ra-Trablus ittifakına karşı olan böl-
gesel aktörlerin temel stratejilerinin
Ulusal Mutabakat Hükümeti ve
lideri Feyaz Sarraj’ın meşruiyetinin
sorgulanmasını hedefledikleri söy-
lenebilir. Nitekim Atina, Kahire

ve Roma’nın Trablus’taki uluslar-
arası tanınırlığı olan hükümet ye-
rine, silahlı örgüt lideri Halife Haf-
ter ile görüşmeleri ve onu meşru
lider olarak lanse etmeleri bu stra-
tejinin bir enstrümanı olarak de-
ğerlendirilmelidir. Bu görüşmelerin
bir sonraki adımının Libya’da askeri
bir yönetim kurma hedefinde olan
Halife Hafter’e uluslararası meş-
ruiyet kazandırma olduğu belirti-
lebilir. Dolayısıyla Atina, Kahire
ve Roma’nın Libya ve Doğu Ak-
deniz siyasetinde uluslararası hu-
kuku göz ardı ederek ve hatta Bir-
leşmiş Milletler’in kararlarına aykırı
bir şekilde hareket ettikleri göz-
lemlenmektedir.

Bu ülkelerin aksine Türkiye, diğer
bölgesel meselelerde olduğu gibi,
Libya ve Doğu Akdeniz siyasetinde
de uluslararası hukuka uygun bi-
çimde hareket etmektedir. Türki-
ye’nin ulusal çıkarlarını koruma
hedefi doğrultusunda başlıca stra-
tejisi olan uluslararası hukuka uy-
gun hareket etme ilkesi, bu iki
mesele bağlamında son dönemde
yaşanan gelişmelerle kanıtlanmış-
tır. Ankara, uluslararası sözleşme-
lerle öngörülen haklarını korumak
amacıyla yine uluslararası hukuk
kuralları ve teamüllerine uygun
olarak Libya ile deniz yetki alanları

sınırlandırmasına dair mutabakat
imzalamıştır. Bu anlaşma ile Tür-
kiye’nin haklarını meşru bir ze-
minde savunduğu söylenebilir.
Öte yandan Libya’da Birleşmiş
Milletler ve diğer birçok ülke ta-
rafından tanınan meşru hüküme-
tin çağrısı ile işbirliği protokolü
imzalaması da Ankara’nın Trab-
lus’taki hükümete askeri destek
sunmasının uluslararası yasal ze-
minini oluşturmaktadır.

Daha önce Barış Pınarı Harekatı
ile bölgesel meselelerde uluslararası
hukuka bağlı biçimde çözüm yolları
arama çabası içerisinde olduğunu
gösteren Türkiye, Doğu Akdeniz’de
de aynı çizgisini devam ettirme
kararlılığına sahiptir. İzleyen sü-
reçte de yine Libya’da Feyaz Serrac
hükümeti ile işbirliği mutabakatı
imzalayan Türkiye, bu ülkedeki
faaliyetlerinin de uluslararası hu-
kuka uygun biçimde gerçekleşe-
ceğini garanti altına almıştır. 
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Birden fazla bölgede birden
fazla aktör ile direkt
mücadele içerisinde bulunan
Türkiye’nin bölgesel ve
uluslararası tehditlerle
mücadele kapasitesi
geçmişte hiç olmadığı kadar
yüksek bir seviyeye
ulaşmıştır. Buradan
hareketle, Türkiye karşıtı
politikalar yürüten bölgesel
ve küresel aktörlerin, bu
tutumlarına karşılık
Türkiye’nin “sert gücüne”
başvurma ihtimalini
değerlendirdiğini göz önünde
bulundurmaları
gerekmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin Libya
hükümeti ile yaptığı anlaşmalar
ve Doğu Akdeniz’deki siyasi akti-
vizmi, müdahaleci bir yaklaşımla
değerlendirilmemelidir. Türkiye’nin
bu bölgelere yönelik siyasetindeki

temel hedef, ulusal çıkarlarının
korunmasıdır. Bu noktada geçmiş
yıllara nazaran önemli bir farklılık,
ulusal çıkarların korunmasında
müdafaa ve müdahale, hattının
Türkiye sınırlarının ötesinde nok-
talarda başlamak zorunda olun-
masıdır. Bölgesel ve uluslararası
tehditlerle başarılı bir mücadele
ancak bu stratejinin hayata geçi-
rilmesi ile mümkün olabilecektir. 

Türkiye’nin Libya ile
olan anlaşmaları ve
Doğu Akde-
niz’deki ak-
tiviteler i ,
Ankara’nın
dış politika-
da vites kü-
çülttüğüne yönelik argümanların
gerçekçi olmadığını da gözler önü-
ne sermektedir. Suriye’de başarılı
askeri operasyonlar gerçekleştiren,
Körfez ve Afrika Boynuzu bölge-
lerinde sert güç unsurlarını dış
politika aracı olarak işlevselleştiren
ve son olarak da Doğu Akdeniz
merkezli bir dış politika aktivizmi
içerisinde olan Türkiye, son yıllarda

bölgesel politikalarda en etkili dö-
nemlerinden birisini yaşamaktadır.
Söz konusu aktivizm, Türkiye’nin
bölgesel politikalarda daha etkili
bir aktör olma konusundaki ka-
rarlılığını gösterirken bu konuda
farklı tahayyüllere sahip aktörler
açısından da üzerinde düşünülmesi
gereken önemli bir husustur. 

Bu anlamda, birden fazla bölgede
birden fazla aktör ile direkt mü-
cadele içerisinde bulunan Türki-
ye’nin bölgesel ve uluslararası teh-
ditlerle mücadele kapasitesi geç-
mişte hiç olmadığı kadar yüksek
bir seviyeye ulaşmıştır. Buradan
hareketle, Türkiye karşıtı politikalar
yürüten bölgesel ve küresel ak-
törlerin, bu tutumlarına karşılık
Türkiye’nin “sert gücüne” başvur-
ma ihtimalini değerlendirdiğini
göz önünde bulundurmaları ge-
rekmektedir. Bununla birlikte, Tür-
kiye’nin, uluslararası hukuktan
doğan haklarını hukuki ve diplo-
matik yollara başvurarak aramak
da öncelikli tercihi olacaktır.
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