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vrupa Birliği üyesi ülkelerden Fransa,
İtalya ve Almanya başta olmak üzere
kimi ülkelerin Libya’daki siyasi süreç-

lere müdahalesi son dönemde yeni bir boyut
kazanmıştır. Bu durum özellikle Abdülhamid
Dibeybe’nin Libya’daki Ulusal Mutabakat Hü-
kümeti’nde başbakanlık görevine getirilmesini
izleyen süreçte daha net biçimde gözlemlen-
meye başlamıştır. Bu anlamda 1-5 Şubat 2021
tarihleri arasında Cenevre’de Birleşmiş Milletler
(BM) tarafından yürütülen Libya Siyasi Diyalog
Forumu’nda (LSDF) ülkeyi 24 Aralık seçimlerine
götürecek geçici yönetim kadrolarının belir-
lenmesi Avrupa Birliği ülkelerinin Libya’daki
tutumunda yaşanan değişimde bir dönüm nok-
tası olmuştur. Seçilen Başkanlık Konseyi Başkanı
Muhammed Menfi ve 10 Mart tarihinde parla-
mentodan güvenoyu alan Dibeybe hükümeti,
son iki ay içerisinde İtalya ve Yunanistan’ın
başını çektiği Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yo-
ğun ilgisi ile karşı karşıya kalmıştır. 

Bu ilgi Fransa, Almanya ve Malta gibi ülkelerin
Libya’daki meşru yönetimle ilişkilerini yeniden
şekillendirmelerinde de gözlemlenirken, AB

ülkelerinin Libya’da yeni stratejileri hayata ge-
çirdiği bir dönemin yolu açılmıştır. 

Libya’nın yeniden yapılanma sürecine ve yeni
kurulan Milli Birlik Hükümeti’ne (MBH) olan
desteklerini her fırsatta dile getiren AB ülkeleri,
Libya’ya yönelik diplomatik temaslarını arttırarak
gerek siyasi gerekse ekonomik alandaki kaza-
nımlarına odaklanmıştır. Bu ülkelerin bir kısmı
Libya’yı Akdeniz üzerinden Avrupa’ya düzensiz
göç akışını kontrol edebilecekleri bir güvenlik
sahası olarak değerlendirirken bazı ülkeler Lib-
ya’nın yeniden inşasında ortaya çıkan ihtiyaçları
karşılama noktasında şirketlerine alan açmayı
amaçlamaktadır. Güvenlik ve ekonomi eksenli
yaklaşımların haricinde Yunanistan ve Fransa
gibi devletler Türkiye’nin Libya’da artan etkisini
ve 27 Kasım 2019’da dönemin BM destekli
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzala-
nan güvenlik ve deniz yetkilendirme anlaş-
malarını göz önünde bulundurarak siyasi ve
askeri anlamda Türkiye’yi dengelemeyi ve bu
ülkedeki kazanımlarını baltalamayı amaçla-
maktadırlar. Bu girişimler karşısında Türkiye’nin
pozisyonu değişmezken, Ankara, UMH ile mev-
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cut olumlu ilişkilerini MBH ile farklı alanlara
yayarak devam ettirmektedir.

Libya sorununa doğrudan ya da dolaylı biçimde
müdahil olan başlıca AB ülkelerinin yeni dö-
nemde geliştirdikleri aktivizm ve dönüşen Libya
politikaları, Libya’ya yönelik motivasyonlarının
ortaya konulması anlamında önem taşımaktadır.
Libya’da sömürge geçmişi bulunan İtalya ve
Fransa’nın yanı sıra Yunanistan, Almanya ve
Malta gibi ülkelerin yeni dönemde Libya’ya

yönelik politikalarının arkasında hangi saiklerin

olduğu, bu ülkelerin Libya politikalarının böl-

gesel ittifak yapılanmaları veya rekabet bağ-

lamında hangi düzlemde ele alınabileceği bu

çalışmanın başlıca odak noktasıdır. Çalışmada

ayrıca söz konusu ülkelerin Libya bağlamında

hangi dış politika önceliklerine sahip oldukları

yine bu aktörlerin geçmiş dönem Libya politi-

kalarından hareketle ve son dönemde bölgede

yaşanan gelişmeler ışığında incelenmektedir. 
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2011 sonrası Libya’da yaşananlar dikkate alın-
dığında ve özellikle 2015 yılında imzalanan
Libya Siyasi Anlaşması (LSA) sonrasında oluşan
tabloda oldukça pasif bir tutum içinde görülen
AB ülkeleri, ülkenin doğusundaki milis grupların
lideri Halife Hafter’in süreç içerisindeki agresif
tutumu ve 2019 Nisan ayında Trablus’a yönelik
başlattığı darbe girişimi esnasında sessiz kalarak
eleştirilerin odağı olmuştur. Ülkedeki belirsizlik
ortamı ve sahadaki dengelerin değişkenliği,
taraflar arasında dengeleme politikası izleyen
AB ülkelerinin desteklerini belirgin anlamda
herhangi bir taraftan yana kullanmasını engel-
lemiştir. 2018 Kasım ayında düzenlenen Palermo
ve 2020 Ocak ayında Almanya’nın ev sahipli-
ğinde gerçekleşen Berlin Konferansları, yaşanan
krize yapıcı çözümler üretme noktasında ba-
şarısız olmuş ve AB inisiyatifinin Libya’daki böl-
gesel aktörlerle ilişkilerinin meşruiyeti sorgulanır
hale gelmiştir. Birleşmiş Milletler Libya Misyo-
nunun (UNSMIL) liderliğinde 2020 Ağustos
ayında Cenevre’de başlayan görüşmeler, 23
Ekim 2020’de 5+5 Ortak Askeri Komitesi tara-

fından hazırlanan ateşkes ile sonuçlanmış ve
günümüze kadar gelen süreci ortaya çıkarmıştır.
Bu noktada, yukarıda adı geçen ülkelerin üst
düzey yetkilileri 2021’in Mart-Temmuz ayları
arasındaki süreçte Libya’nın yeni lider kadrosunu
ziyaret etmiş ve Libya’nın yeniden devlet inşa
sürecine olan bağlılıklarını bildirmişlerdir. Bu
ülkelerin yeni Libya siyasetlerindeki motivas-
yonları ve izledikleri politikalarda ne derece
samimi oldukları ise belirsizliğini korumaya de-
vam etmektedir. 

İtalya 

Kaddafi sonrası ortamda kazanımlarını korumak
maksadıyla Libya krizine müdahil olan İtalya,
başta enerji alanı olmak üzere illegal göç ve
buna bağlı olarak kıyı güvenliğinin sağlanması
hususlarında Libyalı karar vericiler ile yakın te-
mas içinde olmuştur. Her ne kadar Libya’daki
durumu insani krizler olarak ele alıyormuş gibi
gözükse de, İtalya’nın Libya’ya yönelik politi-
kalarındaki temel motivasyonunun enerji ve
ekonomi bağlamında olduğu söylenilebilir.1

1 Michael Tanchum, “Libya, energy, and the Mediterranean’s new ‘Great Game”, Elcano Royal Institute, 23 September 2020.

TEPKİLER VE
YANSIMALAR Libya konulu İkinci Berlin Konferansı
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Buna paralel olarak İtalya’nın Libya’daki amaç
ve temel önceliklerinin merkezinde ENI enerji
şirketi ve bu şirketin çıkarları olduğu ileri sürü-
lebilir. ENI’nin faaliyet alanının büyük oranda
Fayiz es-Serraç liderliğindeki Libya’nın meşru
hükümeti Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH)
kontrol ettiği bölgelerde olması, İtalya’yı süreç
içinde diplomatik anlamda UMH’yi destekle-
meye itmiştir.

Bununla beraber İtalya, kıyı güvenliği ve Akdeniz
üzerinden düzensiz göçü engelleme amacıyla
Libya sahil güvenlik birimlerinin eğitimi ve fi-
nansmanı noktasında sorumluluk üstlenmiştir.2

2014 yılında Roma’da Uluslararası Libya Kon-
feransı’na ev sahipliği yapan ülke, 2015 yılında
Hafter’in saldırıları ve artan çatışmalar sonu-
cunda Trablus’taki büyükelçiliğini kapatmış an-
cak 2017 yılında tekrar hizmete açmıştır. Lib-
ya’daki nüfuzunu artırmak isteyen Fransa ile
Total şirketi üzerinden yaşadığı rekabet ve
Libya krizinin çözümü noktasında aktif rol oy-
nama arzusu, İtalya’yı 2018 yılında gerçekleşen
Palermo zirvesine öncülük etmeye sevk etmiştir.
Zirve, somut çözümlerden uzak ve rakip tarafları
bir araya getirmede yetersiz kalmıştır. 

2019 yılının nisan ayında Hafter’in Trablus sal-
dırısına başladığı tarihten LSDF’ye kadar aktif
ama çekişmeli taraflar arasında dengeli bir
diplomasi uygulayan İtalya, LSDF’nin ürünü
olan MBH’yi oldukça olumlu karşılamıştır. Bu
kapsamda İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio,
AB ülkeleri arasında Trablus’ta Abdülhamid Di-
beybe’yi ve yeni kurulan MBH’yi ziyaret eden
ilk hükümet üyesi olmuştur.3 21 Mart 2021 tari-
hinde gerçekleşen ziyaret kapsamında Di Maio,
Dibeybe’nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Leyla

Menguş, Başkanlık Konseyi Başkanı Muham-
med Menfi, yardımcıları Abdullah Lafi ve Musa
Koni ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüş-
melerde farklı sektörlerdeki İtalyan şirketlerin
Libya’nın yeniden inşa sürecinde üstlenecekleri
rol ve göç konusu öne çıkan alt başlıklar ol-
muştur. 

Di Maio’nun ziyaretinden 15 gün sonra 6 Nisan
tarihinde İtalya’nın yeni Başbakanı Mario Draghi
ilk yurtdışı ziyaretini Libya’ya gerçekleştirmiş
ve Trablus’ta Dibeybe ve Menfi ile görüşmüştür.
Draghi, görüşmelerin ardından yaptığı açıkla-
malarda göç konusu ile alakalı olarak “konuya
jeopolitik değil insani açıdan yaklaştıklarını”
belirtmiş, geçmiş iş birliklerinin devam etmesi
yönünde telkinlerde bulunmuştur.4 Başbakan
Draghi’nin Libya ziyaretinde görüşülen konu-
lardan bir diğeri ise ticari ilişkilerin geliştirilmesi
ve yatırımların arttırılması olmuştur. Bu bağ-
lamda, Libya’nın güneyindeki Fizan bölgesinde
yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması ve
işletilmesi konusunda İtalyan enerji şirketi ENI
ile Libya devletine bağlı kamu iştiraki GECOL
(General Electricity Company of Libya) yetkilileri
arasında görüşmeler devam etmektedir.5

2 Oğuz Güngörmez, “İstikrar Arayışından Denge Siyasetine: İtalya’nın Libya Politikası”, ed. Burhanettin Duran, Muhittin Ataman,
Libya Krizi: Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Politikaları, İstanbul: SETA Yayınları, Aralık 2020.

3 “Italian minister meets Libya’s new Tripoli government”, AP, 21 March 2021.
4 “Italy PM Draghi urges Libya to maintain ceasefire”, Al Jazeera, 6 April 2021.
5 “As extreme temperatures cause longer power cuts, Aldabaiba and GECOL head come under pressure”, Libya Herald, 29

June 2021.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio



İsmail Numan Telci I  Fuat Emir Şefkatli

7

Bu anlamda, Sahel kuşağı gene-
linde ve Libya’nın güneyinde Fran-
sız menşeili enerji şirketi Areva’nın
da oldukça etkin olduğu bilin-
mektedir.6 Öyle ki Fizan bölgesi
gerek nükleer enerji üretimi gerek
ise savunma sanayiinin geliştiril-
mesinde bölgedeki uranyum kay-
naklarına bağımlı olan Fransa ve
İtalya için bir rekabet sahasına
dönüşmektedir. 

23 Nisan tarihinde Libya Dışişleri
Bakanı Leyla Menguş, İtalya’ya
bir ziyaret gerçekleştirmiş ve İtal-
yan parlamentosunda bir konuş-
ma yapmıştır. Konuşması esna-
sında yabancı ve paralı askerler
konusuna değinen Menguş, Tür-
kiye ve diğer devletler ile diya-
logların başlatıldığını ve yabancı
güçlerin ülkeden çıkarılması adına
talepte bulunduklarını ifade et-
miştir.7 Menguş’un açıklamaları
İtalyan basınında oldukça geniş
yer bulmuş, hatta bazı basın or-
ganları tarafından anlamının dı-
şında kullanılarak Menguş’un açık-
lamalarının direkt olarak Türkiye’yi
işaret ettiği vurgulanmıştır. Ancak
27 Nisan tarihinde Dışişleri Bakanı
Di Maio, geçmişte İtalyan yetkili-
lerinin basına yansıyan ifadelerinin
aksine Türkiye ve Libya arasındaki
Deniz Yetkilendirme ve Güvenlik
anlaşmalarını iki devlet arasındaki

ikili anlaşmalar şeklinde nitelen-
direrek üçüncü tarafların bu hu-
sustaki beyanlarına eleştirel yak-
laşmıştır.8

Libya’ya yönelik ilgisi giderek
artan İtalya, 29 Nisan tarihinde
Bingazi’deki konsolosluğunu ye-
niden açmış, Dışişleri Bakanı Di
Maio, konsolosluğun yalnızca
Trablus’ta değil Sirenayka ve Fizan
bölgelerindeki çıkarları açısından
da önemli olduğunu ifade
etmiştir.9 Öte yandan, Dibeybe 31
Mayıs Pazartesi günü Başbakan
Draghi ile başkent Roma’da ikili
görüşmeler gerçekleştirmiştir. Gö-
rüşmelerin ardından yapılan ortak
basın açıklamasında liderlerin kar-
şılıklı sıcak tavrı gözlemlenmiştir.
Bu kapsamda Başbakan Dibeybe,
Libya’nın yeniden inşası için İtalyan
şirketlerinin en güçlü partnerleri
olduğu vurgusunu yaparken gün-
lük petrol üretimini 4 milyon varil
seviyelerine yükseltme noktasın-
da ENI’nin önemli bir ortak oldu-
ğunu belirtmiştir. Draghi ile yaptığı
görüşmelerin ardından aynı gün
içerisinde İtalyan Dışişleri Bakan-
lığı tarafından düzenlenen “Yeni
Libya İtalyan Şirketlerine Tanıtılı-
yor” başlıklı bir iş forumuna katıl-
mıştır. Forum esnasında söz alan
Dibeybe, ülkenin yeniden inşa
çalışmalarında pek çok ülkeye

6 Mark Hibbs, “Uranium in Saharan Sands”, Carnegie Endowment For International Peace, 22
January 2013.

7 “Mangoush to Italian parliament: Foreign forces must leave Libya. HSC: its not for
government tor everse Turkey agreement to provide forces, Libya Herald, 24 April 2021.

8 “Di Maio: Libyan-Turkish maritime agreement is a bilateral issue”, Libya Observer, 17 April 2021.
9 “Italy reopens consulate in Benghazi”, Libya Observer, 29 April 2021.
10 “Libya Başbakanı Dibeybe: Yeniden inşa için en iyi partnerimiz İtalya”, BBC, 31 Mayıs 2021.

Geçici hükümetin
geçmiş faaliyetleri
neticesinde
samimi ve
güvenilir bir aktör
olarak
yorumladığı
Türkiye’nin
Libya’nın istikrarı
ve mevcut
ateşkesin
korunması
noktasında İtalya
ile ortak paydada
buluşma ihtimali
AB ülkelerinin
geri kalanına
nazaran daha olası
görünmektedir.
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ihtiyaç duyduklarını ancak İtalya’nın ayrıcalıklı

konumda olduğunu ifade etmiştir.10

Bu gelişmelere paralel olarak 23 Haziran tari-

hinde Berlin’de düzenlenen İkinci Berlin Kon-

feransı’nın bir gün öncesinde Muhammed Men-

fi’nin benzer açıklamaları olmuştur. Başbakan

Draghi ile yaptığı görüşmelerin ardından açık-

lamalarda bulunan Menfi, İtalya’yı ‘stratejik

ortak’ olarak gördüklerini ifade ederek bir an-

lamda Fransa’ya göre geçmişte daha tarafsız

bir duruş sergileyen İtalya’yı Libya’nın gelece-

ğinin yeniden inşasında önemli bir yere koy-

duğunu göstermiştir.11

Geçici hükümetin geçmiş faaliyetleri neticesinde

samimi ve güvenilir bir aktör olarak yorumladığı

Türkiye’nin Libya’nın istikrarı ve mevcut ateşkesin

korunması noktasında İtalya ile ortak paydada

buluşma ihtimali AB ülkelerinin geri kalanına

nazaran daha olası görünmektedir. Bu bağ-

lamda Dibeybe hükümetinin ülkenin gerek

sosyal gerekse siyasi ve ekonomik anlamda

yeniden inşası için iki ülkeyi farklı bir noktada

konumlandırdığı söylenebilir. Nitekim Türkiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 27 Ha-

ziran tarihli Roma ziyaretinde Libya’nın kalıcı

bir siyasi çözüme ulaşmasında İtalya ile yakın

temas içinde kalacaklarını açıklaması, Kuzey

Afrika ülkesi başta olmak üzere tartışmalı Doğu

Akdeniz bölgesinde iki ülke arasındaki potan-

siyel iş birliği imkanlarına işaret etmektedir.12

Bununla beraber İtalya Savunma Bakanı Lo-

renzo Guerini’nin 13 Temmuz tarihindeki İstanbul

ziyareti ve mevkidaşı Hulusi Akar ile yaptığı

görüşmeler sonrasında tarafların Doğu Akdeniz

ve Libya’da iki ülke arasındaki iyi komşuluk

ilişkilerine vurgu yapması Türkiye-İtalya ilişki-

lerinin Doğu Akdeniz ve Libya sahasında ileriye

dönük olumlu sinyalleri desteklemektedir.13

Fransa

Libya’daki siyasi süreçlere Avrupalı aktörler
arasından en yoğun angajmana sahip ülkeler-
den olan Fransa, bu girişimlerini özellikle son
yıllarda artırmıştır. Ulusal çıkarları doğrultusunda
Libya’da ekonomik, siyasi ve askeri hedefler
peşinde koşan Paris yönetiminin Libya strate-
jisinin en önemli unsuru tarafsız bir dış aktör
algısı yaratmaktır. Bu strateji doğrultusunda
Libya’da rakip taraflar arasında arabuluculuk
rolü üstlenmeyi hedefleyen Fransa, bu yolla
Libya’nın geleceğinde söz sahibi olarak nüfuz
elde etmeye çalışmaktadır. Bu yaklaşım esa-
sında Fransa’nın müdahaleci politikalarını giz-
lemeye çalışan bir strateji olarak da tanımla-
nabilir. Bu yolla Paris, doğrudan müdahaleci
aktör konumunda gözükmemeyi başarırken,
perde arkasında Libya’daki siyasi süreçleri doğ-
rudan etkileyen bir konumda kalmayı amaçla-
maktadır. 

Fransa’nın Libya’daki doğrudan çıkarları arasında
ekonomik aktiviteler, enerji faaliyetleri ve askeri
teknoloji ihracatı yer almaktadır. Fransa, Sirte
körfezi ve Halife Hafter kontrolündeki Petrol
Hilali bölgesinde aktif yatırımları bulunan Total
şirketinin çıkarlarını Libya’daki öncelik sırala-
masında en tepeye koymuş, Libya’yı Akdeniz
üzerinden güvenli ve ucuz petrol ithal ettiği

11 “Italy is a ‘strategic partner’, says interim Libyan leader”, Arab News, 22 June 2021.
12 “Turkey, Italy cooperation vital for Libya, region”, Daily Sabah, 28 June 2021.
13 “Libyan peace process on table in Turkish Italian meeting”, Libya Observer, 15 July 2021.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya Başkanlık
Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Başkanlık Konseyi
Yardımcısı Musa el-Koni ile Paris'te bir araya geldi.
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14 Paul Taylor, France’s double game in Libya, Politico, 17 April 2019.
15 Leonard Faytre, “İstikrar Arayışından Denge Siyasetine: İtalya’nın Libya Politikası”, ed.

Burhanettin Duran, Muhittin Ataman, Libya Krizi: Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Politikaları,
İstanbul: SETA Yayınları, Aralık 2020.

16 “Libyan rival leaders agree to ceasefire after Macron-hosted talks”, The Guardian, 25 July 2017.
17 “How French warplanes sold to Egypt helped Libyan warlord Khalifa Haftar”, Mediapart,

29 September 2019.

eski bir sömürge ülkesi olarak
değerlendirmiştir. Hatta Fransa’nın
Hafter’e olan örtülü desteğinin
arkasında enerji alanındaki çıkar-
ları gösterilebilir.

Fransa, 2011 yılında başlayan Kad-
dafi karşıtı protestolarının ardından
uluslararası anlamda Libya’ya mü-
dahil olan ilk ülke olmuştur. 2011’in
mart ayında NATO destekli Fransız
savaş uçakları Trablus, Mısrata ve
Sirte’deki pek çok noktayı bom-
balayarak günümüze kadar uza-
nan kaos ortamının fitilini ateşle-
miştir. 10 yıllık iç savaş ve ülkenin
içine düştüğü derin siyasi ve sos-
yal kriz, Fransız askeri müdaha-
lesini zaman ve içerik bakımından
sorgulanmasına sebep olmuştur.
Fransa’nın 2011 sonrası Libya po-
litikalarının mimarı büyük ölçüde
dönemin Savunma Bakanı Jean-
Yves Le Drian olarak gösteril-
mektedir. Le Drian, 2014 sonra-
sında Libya’nın doğusunda sözde
İslamcı gruplara karşı Halife Hafter
tarafından yürütülen operasyon-
lara destek verilmesindeki üst
akıldır.14 Öyle ki Fransa, LSA son-
rası hem UMH’ye hem de Hafter
tarafına eşit ölçüde yaklaşmış an-
cak 2016 yılında patlak veren bir
helikopter kazası Fransa’nın Libya
politikalarını açığa çıkarmıştır. Gizli
görevde olduğu anlaşılan 3 Fran-
sız askeri, Hafter’in Libya’nın do-

ğusundaki sözde İslamcı gruplara
karşı devam eden hava operas-
yonları esnasında hayatını kay-
betmiştir.15 BM tarafından tanınan
meşru UMH karşısındaki gayri-
meşru güçlerin safında operas-
yonlara katılan Fransa, bu tarihten
itibaren etkin diplomasi adı altında
çift taraflı politikalar izlemiştir.
2017 yılında görevi devralan Cum-
hurbaşkanı Emmanuel Macron
ise göreve geldikten kısa bir süre
sonra Paris yakınlarındaki La Celle
Saint-Cloud kentinde Fayiz es-
Serraç ve Halife Hafter’i bir araya
getirmiş, görüşmelerin ardından
Fransız ve uluslararası basın ku-
ruluşları taraflar arasında ateşkes
sağlandığını duyurmuştur.16 Ni-
tekim takip eden süreç Fransa
öncülüğündeki görüşmelerin tersi
bir tablo ortaya çıkarmıştır. 2019
yılında başlayan Trablus saldırı-
larında darbeci Hafter’i her fırsatta
meşru bir aktör olarak göster-
meye çalışan Cumhurbaşkanı
Macron, Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nin (BMGK) silah
ambargolarına rağmen Mısır üze-
rinden Hafter’e silah tedarikinde
bulunmuştur. Bu kapsamda Fran-
sa tarafından Mısır’a satılan Rafale
savaş uçakları, 2019 Nisan ve
2020 Haziran ayları arasında çok
sayıda hava operasyonunda kul-
lanılmıştır.17

Macron ve
Dışişleri Bakanı Le
Drian 2020
Haziran ayına
kadar süre gelen
çatışmalara kadar
Hafter’i çözümün
bir parçası olarak
görmüş ve Libya
üzerindeki
gelecek stratejisini
onun başını
çektiği bir
mekanizma
üzerine
kurmuştur. 
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Macron ve Dışişleri Bakanı Le Drian 2020
Haziran ayına kadar süre gelen çatışmalara
kadar Hafter’i çözümün bir parçası olarak gör-
müş ve Libya üzerindeki gelecek stratejisini
onun başını çektiği bir mekanizma üzerine kur-
muştur. LSDF sonrası seçilen yeni aktörler ile
beraber Libya politikalarını farklı bir zemine
taşıyan Fransa, yeni Birlik hükümeti Başbakanı
Dibeybe ve Tobruk kökenli Başkanlık Konseyi
Başkanı Menfi ile yakın ilişkiler kurarak milli
barış ve uzlaşıyı desteklediğinin sinyallerini
vermiştir. Bu kapsamda Menfi’nin 23 Mart tari-
hindeki Fransa ziyaretinde açıklamalarda bu-
lunan Cumhurbaşkanı Macron, “Libya’ya ve
Libyalılara borçları olduğunu” dile getirmiş,
yeni Birlik hükümetini desteklediklerini ifade
etmiştir. Açıklamasının satır aralarında Libya’daki
yabancı güçleri ve bu yönde duyduğu kaygıları
gündeme getiren Macron, sürecin sağlıklı iş-
leyebilmesi için Türkiye ve Rusya’ya bağlı bir-
liklerin ülke dışına çıkartılması gerektiğini vur-
gulamıştır.18 Fransa ziyaretinin ikinci gününde
Menfi ve yardımcısı Musa Koni, Savunma Bakanı
Florence Parly ile görüşmelerde bulunmuş,
görüşmelerde Akdeniz üzerinden Avrupa’ya
düzensiz göç ve sınır güvenliği gibi konuların
ele alındığı belirtilmiştir. İtalya ve Malta gibi ül-
kelere nazaran coğrafi olarak göç akınından
görece daha az etkilenen Fransa, bu ülkeler
tarafından Libya’nın barış ve istikrarını hedef
alan politikaları sebebiyle çok defa eleştirilerin
odağı olmuştur. 

29 Mart tarihinde 7 yıl aradan sonra Trablus’taki
Fransız konsolosluğunu açtığını duyuran Fransa,
tıpkı İtalya gibi Libya’nın doğusundaki Bingazi
kentinde de bir konsolosluk açma noktasında
yeşil ışık yakmıştır. Dibeybe’nin Avrupa turu
kapsamında 1 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği

Fransa ziyareti de iki ülke ilişkilerindeki diplo-
matik temasların son ayağını oluşturmaktadır.
Başbakan Dibeybe göreve geldiği tarihten iti-
baren ilk kez Fransa’yı ziyaret etmiş, burada
Cumhurbaşkanı Macron, Dışişleri Bakanı Jean-
Yves Le Drian, Savunma Bakanı Florence Parly
ve önde gelen şirket yetkililerinin de arasında
bulunduğu Fransız İş Sendikası (MEDEF) ile bir
araya gelmiştir. Toplantılarda Dibeybe’ye Dışişleri
Bakanı Leyla Menguş ve Devlet Bakanı Adel
Cuma eşlik etmiştir. Toplantı sonrasında yapılan
ortak basın açıklamasında Dibeybe, Birlik hü-
kümetinin siyasi meşruiyetinin tanınması, ülkenin
egemenliğinin desteklenmesi ve yabancı güç-
lerin Libya’daki varlığının sona erdirilmesi nok-
tasında uluslararası çabaların önemini vurgu-
lamıştır. Aynı gün içerisinde Savunma Bakanı
sıfatıyla mevkidaşı Florence Parly ile görüşen
Dibeybe’ye görüşmeler esnasında İçişleri Bakanı
Halid Mazen eşlik etmiştir. Taraflar, sınır güvenliği
ve farklı alanlarda iş birliği imkanlarını masaya
yatırmıştır. Cumhurbaşkanı Macron ise görüş-
melerin ardından yaptığı açıklamada Libya’ya
yönelik dış müdahalenin son bulması ve yabancı
paralı askerlerin bir an önce ülkeden çıkarılması
gerektiğini belirtmiştir.19 Dibeybe’nin ziyaretinde
öne çıkan bir diğer husus ise MEDEF ve bazı
Fransız şirketleri ile yaptığı görüşmeler olmuştur.
Toplantılara ekonomi, sağlık, ulaştırma ve petrol
bakanlarının yanı sıra Denos, Sanofi, Vinci ve
enerji devi Total’in üst düzey yöneticileri de
katılmıştır.20

İkinci Berlin Konferansının katılımcıları arasında
yer alan Fransa, yapıcı atmosferde gerçekleş-
tirilen konferansın bağlayıcı çözümlerden yok-
sun bir şekilde sonuçlanmasının temel sorum-
lularından birisi olarak gösterilebilir. Öyle ki
Fransa; Temsilciler Meclisi (TM) ve MBH arasında

18 “Macron: Libya’da istikrar ve barış sağlanmadan Akdeniz, Sahel bölgesi ve Afrika’da barış olmaz”, Anadolu Ajansı, 23 Mart 2021.
19 “Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü”, CNN Türk, 1 Haziran 2021.
20 “Libya’s reconstruction whets appetite of French companies”, Africa Report, 8 June 2021.
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yaşanan bütçe krizi, anayasa tartışmaları ve
en önemlisi Halife Hafter’in ülkenin doğusunda
Dibeybe hükümetini akamete uğratan girişimleri
gibi önemli sorunlar çözüm beklerken, Türki-
ye’nin Libya’daki meşru varlığını konferansın
temel tartışma konusu haline getirmeye çalışmış
ve Türkiye üzerinde bir baskı oluşturmayı he-
deflemiştir. Ancak Fransa’nın bu çabaları 28
Haziran tarihinde gerçekleşen LSDF toplantılarını
anayasal altyapının belirlenmesi hususunda
aksak bırakmıştır. Oysa, Berlin’deki toplantıda
katılımcı ülkelerin adaylık kriterleri ve benzeri
tartışmalı konularda somut bir karar alması,
LSDF’deki Hafter yanlısı çatlak seslerin azal-
masına ve Libya’nın siyasi uzlaşı sürecine paralel
bir yol haritası takip edilmesine olanak sağla-
yabilirdi. 

Gelinen noktada, art arda gerçekleşen ulus-
lararası ve yerel ölçekteki zirvelerin başarısızlığı,
Hafter kanadının elini güçlendirmiştir. 2 Tem-
muz’da sona eren LSDF görüşmelerinin ardın-
dan seçimlerin belirlenen tarihte gerçekleş-
memesi halinde Trablus’a yönelik işgal girişimini
yeniden başlatabileceğini duyuran Halife Hafter,
bir anlamda Ocak 2020’deki Birinci Berlin Kon-
feransının ardından girilen kaos ortamını akıllara
getirmiştir. 21

Bu bağlamda Hafter, güneydeki terör saldırılarını
bahane göstererek yetkisi olmadığı halde Ce-
zayir sınırını kapattıklarını duyurmuştur. Bu açık-
lamaların ve Hafter’in son dönem hareketliliğinin
Fransa’nın yakın zamanda Nijer, Çad ve Mali’yi
kapsayan geniş ölçekli Barkhan Operasyonunu
sonlandıracağını açıkladığı tarihin ardından gel-
mesi de Fransa’nın güney sınırında konuşlanmış
Hafter birliklerini örtülü bir biçimde destekle-
yerek bölgedeki yeni vekil tayin edebileceği
senaryolarını ortaya çıkarabilir. Böyle bir senaryo,
Fransa’nın geçmişte yakın müttefiklik ilişkisi

içinde olduğu Halife Hafter ve sözde Libya
Ulusal Ordusu’nu (LUO) siyasi sürecin aksa-
masıyla oluşabilecek tabloda yeniden destek-
leyeceği kaçınılmaz bir strateji olarak yorum-
lanabilir. Birinci Berlin Konferansının ardından
Hafter ve destekçilerinin ülkede işlediği çok
sayıda savaş suçunun 23 Haziran’da gerçekle-
şen konferansta kınanmaması da bu argümanı
destekler görünmektedir.

Fransa, Libya siyasetinde Türkiye karşıtı tutu-
munu başından beri sürdürmektedir. Ankara’nın
Trablus’taki meşru hükümetle olan ilişkilerinden
rahatsız olan Paris, bu ittifakın kendi çıkarlarını
engelleyen bir yapı olduğunu düşünmektedir.
Fransa, AB ülkelerinin Libya bağlamında Türkiye
ile iş birliği yapmasını da engellemeye çalış-
maktadır. Türkiye ve Libya arasında 2019 Kasım
ayında imzalanan Deniz Yetkilendirme ve Gü-
venlik anlaşmalarına karşı olduğunu her fırsatta
dile getiren Cumhurbaşkanı Macron, Libya’yı
AB ülkeleriyle iyi geçinmeye ve bu bağlamda
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY) gibi Birlik ülkelerin uluslararası hukuka
aykırı deniz yetki alanlarını tanımaya davet et-
mektedir. 

Yunanistan

Bir Akdeniz ülkesi olarak Yunanistan’ın Libya
politikaları, 27 Kasım 2019 Türkiye-Libya Deniz
Yetkilendirme Mutabakatı sonrasında şekillen-

21 “Hafter rahat durmuyor: Seçimler yapılmazsa Trablus’u alırız”, Hürriyet, 4 Temmuz 2021.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Halife Hafter
Atina'da görüştü.
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22 İsmail Şahin, “Yunanistan’ın Libya Politikası”, ORSAM, Analiz No: 253, 30 Haziran 2020.

Geçmiş tartışmalı
konuları bir
kenara bırakarak
Libya’nın yeni
aktörleriyle yeni
bir sayfa açmak
istediği imajını
çizen Yunanistan,
bu kapsamda
Libya’ya yönelik
diplomatik
temaslarına hız
vermiştir. 

miştir. Doğu Akdeniz üzerinden
Türkiye ile yaşadığı rekabeti Libya
sahasına taşıyan Yunanistan, ulus-
lararası hukuka aykırı bir biçimde
ve kendi çıkarları doğrultusunda
meşruluk ve yasallık gibi kavram-
ları bir kenara bırakarak UMH ile
yapılan anlaşmanın ardından Ha-
life Hafter’i desteklemiş ve Türki-
ye’nin kazanımlarını baltalamak
uğruna bölgede Türkiye karşıtı
oluşturulmak istenen tüm siyasi
ve ekonomik birliklere dahil olma
amacı gütmüştür. Bu politikalar
doğrultusunda önce dönemin
Libya Atina Büyükelçisi Muham-
med Menfi sınır dışı edilmiş, Aralık
2019’da Tobruk merkezli TM Baş-
kanı Atina’ya davet edilmiştir. Gö-
rüşmeler sonrasında yapılan açık-
lamalarda Türkiye ve meşru UMH
arasında imzalanan Deniz Yetki-
lendirme anlaşmasının geçerli ve
meşru bir anlaşma olmadığı iş-
lenmiştir. Takip eden süreçte, Baş-
bakan Kyriakos Mitsotakis, GKRY
ve İsrailli mevkîdaşlarıyla beraber
2 Ocak 2020 tarihinde Eastmed
Doğalgaz Boru Hattı Anlaşmasının
taslak metnini imzalamıştır. Aynı
tarihler içerisinde Almanya ev sa-
hipliğinde düzenlenen Berlin Kon-
feransı’na katılma girişimleri red-
dedilen Yunanistan, tüm imkan-
larıyla Hafter ve uluslararası des-
tekçilerinin kampında yerini al-
mıştır.22 Ayrıca, 15 Mayıs 2020 ta-
rihinde Yunan parlamentosu, Ak-
deniz’de Türkiye’yi yok sayan East-
med Doğalgaz Boru Hattı Projesi
Anlaşması’nı onaylamıştır. 

Bunun dışında AB tarafından
BM’nin silah ambargosunu de-
netlemek maksadıyla Ortak Gü-
venlik ve Savunma Politikaları adı
altında yürütülen İrini Operasyonu,
Atina’nın Türkiye karşıtlığını faali-
yete geçirdiği başka bir mesele
olarak ön plana çıkmaktadır. Ope-
rasyon kapsamında deniz yolu
üzerinden sağlanan silah sevki-
yatının takibe ve denetime tabi
tutulması, silah ve ekipman des-
teğini büyük oranda kara ve hava
yoluyla Mısır üzerinden alan Haf-
ter için ciddi bir avantaj teşkil et-
mektedir. Dolayısıyla stratejik ola-
rak Türkiye’nin meşru UMH’ye
sağladığı yardımların hedef alın-
ması, Yunanistan’ın iştahını ka-
bartmasına ve operasyonlara aktif
katılım sağlamasına neden ol-
maktadır. 31 Mart 2021 tarihinde
görev ve yetki süresi dolan İrini
Operasyonu’nun görev süresinin
yeniden uzatılmasında da hiç kuş-
kusuz Yunanistan’ın çabaları ön
plana çıkmıştır. 

Yukarıda belirtildiği üzere Libya
politikalarını Doğu Akdeniz’deki
rekabetin bir uzantısı olarak Tür-
kiye karşıtlığı üzerine kuran Yu-
nanistan, yeni geçici yönetimin
figürlerine de bu minvalde yak-
laşmıştır. Geçmiş tartışmalı ko-
nuları bir kenara bırakarak Lib-
ya’nın yeni aktörleriyle yeni bir
sayfa açmak istediği imajını çizen
Yunanistan, bu kapsamda Lib-
ya’ya yönelik diplomatik temas-
larına hız vermiştir. 6 Nisan 2021
tarihinde Başbakan Kyriakos Mit-
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sotakis, Libya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiş ve
Trablus’ta önce Başbakan Dibeybe ve sonra-
sında Atina Büyükelçisi iken sınır dışı ettiği Mu-
hammed Menfi ile bir araya gelmiştir. Ziyareti
dahilinde Trablus’taki Yunan Konsolosluğu’nun
açılışını yapan Mitsotakis, açılış esnasında Tür-
kiye-Libya Deniz Yetkilendirme Anlaşmasına
karşı olduklarını ve iptal edilmesi gerektiğini
ifade etmiş, benzer anlaşmanın Libya ile Yu-
nanistan arasında yapılması hususunda bir ko-
mitenin kurulmasını ve bu komite aracılığıyla
iş birliği imkanlarının tartışılmasını amaçladıklarını
vurgulamıştır.23 Söylem bazında Fransa’nın çiz-
gisinde hareket eden ve AB üst kimliğinin ar-
kasına sığınan Mitsotakis, Libya’nın AB ile iliş-
kilerinde ilerleme sağlaması bakımından ülke
içindeki yabancı güçlerin gönderilmesinin kilit
bir unsur olduğunu belirtmiştir. Başbakan Di-
beybe ise Libya, Yunanistan ve Türkiye’nin
ulusal çıkarlarını gözeterek her türlü anlaşmaya
açık olduklarının altını çizmiştir. 

Mitsotakis’in ziyaretinden 1 hafta sonra, 12 Nisan
tarihinde Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Baş-
bakan Yardımcısı Hüseyin Gotrani ve TM Başkanı
Akile Salih ile Bingazi’de bir araya gelmiştir.
Aynı zamanda Bingazi’de açılması planlanan
Yunanistan Konsolosluğu için girişimlerde bu-
lunan Dendias’ın TM Başkanı Akile Salih ile
görüşmesi ve bu görüşme esnasında Türkiye’yi
işaret ederek yabancı güçlerin ülkedeki varlı-
ğından rahatsızlığını dile getirmesi Libya içinde
ve dışında çeşitli tepkilerle karşılaşmıştır. Den-
dias’ın temsil bakımından çift başlı ve hassas
bir dönemden geçen Libya’da üçüncü bir
aktörü muhatap alarak tartışmalı ve MBH’nin
meşruiyetinin sorgulandığı Bingazi kentinde
gerçekleştirdiği görüşmeler, Atina’nın Libya si-
yasetinde mevcut alternatifleri hala masada
tuttuğunu ve Libya’nın istikrarına zarar veren
geçmiş politikalarından ödün vermediğini gözler

önüne sermektedir. Son olarak, Başkanlık Kon-
seyi Başkanı Muhammed Menfi 14 Nisan tari-
hinde Atina’ya bir ziyarette bulunmuş ve burada
Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakilaropoulou ve
Başbakan Kyriakos Mitsotakis ile temaslarda
bulunmuştur. Görüşmeler esnasında Menfi’ye
Yunanistan ile Libya arasındaki potansiyel deniz
alanlarının belirlenmesi anlaşması ile ilgili fikri
sorulmuş, Menfi, yanıt olarak Başkanlık Kon-
seyi’nin uluslararası anlaşmalara imza atma
yetkisinin olmadığını ifade etmiştir.24

23 Haziran tarihinde gerçekleşen Berlin Kon-
feransına davet edilmeyen Yunanistan’ın temel
önceliği Doğu Akdeniz üzerindeki kısıtlı angaj-
manlarını kullanarak Dibeybe hükümetini Tür-
kiye’den uzaklaştırmaktır. Yabancı güçler söy-
leminin arkasında Türkiye’nin Libya’daki güvenilir
imajını sarsmaya çalışan Yunanistan, aynı za-
manda uluslararası hukuka aykırı olarak belir-
lediği deniz yetki alanlarında komşu sıfatıyla
baktığı Libya’da oluşabilecek Türkiye yanlısı
bir hükümeti Doğu Akdeniz üzerinde kendi
ekonomik çıkarlarına ciddi bir tehdit olarak
görmektedir. 

Almanya

Bir diğer önemli AB ülkesi Almanya, 2011 yılında
Fransa’nın öncülüğünde Kaddafi rejimine karşı
başlatılan NATO operasyonlarına karşı çekimser
kalmış ve yaptırımların genişletilmesi hususunda

23 “Yunanistan Başbakanı Libya’da: Türkiye ile yapılan anlaşma iptal edilmeli”, Euronews, 6 Nisan 2021.

24 “Inside Libya”, Konrad Adenauer Stiftung (KAD), May 2021.

Almanya Başbakanı Angela Merkel İkinci Berlin Konferansı'nda
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öneride bulunmuştur. Bu doğrultuda Alman-
ya’nın Libya krizine yaklaşımı, 2. Dünya Savaşı
sonrası dönemde izlediği, askeri müdahaleyi
geri planda tutan yaklaşımı ile uyumlu bir bi-
çimde devam etmiştir. Sahraaltı Afrika’dan Lib-
ya’ya ve oradan Avrupa ülkelerine düzensiz
göçün engellenmesi noktasında Fransa ve
İtalya ile aynı kaygıları paylaşan Almanya, göç
krizinin ülke sınırları içinde yaratacağı ekonomik
ve sosyal etkileri hesaba katarak Libya’da ara-
buluculuk esaslı ve çok taraflı bir dış politika
takip etmiştir. Bu çerçevede Libya’daki barış
ve istikrarı Almanya’nın çıkarına gören Angela
Merkel yönetimi, Libya özelinde Macron’un ag-
resif politikalarından oldukça rahatsız olmuştur.
Fransa’nın askeri seçenek olarak Hafter’i des-
teklemesi, çatışma ortamını artırarak uzlaşı sü-
recini aksattığı gerekçesiyle Almanya tarafından
ciddi anlamda eleştirilmiş, göç krizini tetikleyen
temel unsurlardan biri olarak gösterilmiştir. Bu
kapsamda Merkel, AB’nin ortak bir Libya poli-
tikası oluşturamamasının önündeki engel olarak
Fransa’yı işaret etmiştir. 

Bununla beraber AB’nin liderliğini üstlenme
adına yaşanan rekabet, Almanya ve Fransa’yı
Libya’da daha aktif bir konuma getirmiştir. 2020
Ocak ayında Almanya öncülüğünde gerçek-
leştirilen Libya konulu Berlin Konferansı bu
anlamda ön plana çıkmakta ve Almanya’nın
çok taraflı tutumunu göstermektedir. BM Gü-
venlik Konseyi’nin 5 üyesine ek olarak Türkiye,
İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arap
Birliği, Afrika Birliği ve AB temsilcilerinin katıldığı
liderler zirvesinde 2019 Nisan ayından itibaren
süre gelen çatışmaları sonlandırmak ve Libya
krizine kalıcı siyasi çözümler üretmek hedeflen-
miştir. Sonuç bildirgesinin 6. maddesinde katı-
lımcı devletler Libya’daki silahlı çatışmalara
müdahale etmeme ve Libya’nın içişlerine ka-

rışmama taahhüdünde bulunmuştur. 23 Ekim
2020’de kalıcı ateşkesin sağlanmasına ön ayak
olan 5+5 Ortak Askeri Komitesi de yine Berlin
Konferansı’nın girişimleri sonucu oluşturulmuş-
tur. Nitekim, konferansın ardından Hafter’e bağlı
birliklerin Trablus’a yönelik saldırılarını sürdür-
mesi ve katılımcı devletlerin yabancı paralı
asker sevkiyatına kaldığı yerden devam etmesi
konferansta alınan kararların uygulanabilirliğini
tartışmalı kılmıştır. Takip eden süreçte Berlin
Konferansı’nın devamı niteliğinde gerçekleşen
Münih Güvenlik Konferansı’nda ise Almanya
başta olmak üzere AB ortak söylemi olarak
yayınlanan “Batısızlık” başlıklı raporda Libya’da
devrim sonrası katliamların önüne geçildiği
ancak çatışmaların ardından yapıcı ve kapsamlı
çözümler üretilmediği yönünde bir özeleştiri
yapılmıştır.25

Bu arka plan ışığında Libya’nın yeni geçici yö-
netimine Avrupalı mevkidaşları gibi olumlu
yaklaşan Almanya Şansölyesi Angela Merkel,
yeni kurulan Milli Birlik Hükümeti Başbakanı
Abdülhamid Dibeybe’yi 5 Mart 2021 tarihinde
telefonla arayarak tebrik etmiştir. Görüşmede
Başbakan Dibeybe, Berlin Konferansı ile beraber
Libya’daki barış ve istikrar ortamına katkıları ve
LSDF sürecine olan desteğinden ötürü Alman-
ya’yı takdirle karşıladığını ifade etmiştir.26 25
Mart tarihinde ise Alman Dışişleri Bakanı Heiko
Maas, beraberinde İtalyan ve Fransız mevki-
daşlarıyla birlikte başkent Trablus’ta Başbakan
Dibeybe ve Dışişleri Bakanı Leyla Menguş’a
ziyarette bulunmuştur. Görüşmelerin ardından
AB ülkelerinin bakanları tarafından yayınlanan
ortak bildiride ziyaretin ülkenin istikrarı ve
MBH’nin hedeflerine ulaşması için verilen ortak
bir destek mesajı olduğu vurgulanmıştır. Di-
beybe ise yaptığı açıklamada Avrupalı bakanları
Trablus’un diplomatik varlığını tanımaya ve ya-

25 Burak Çelikpençe, “Almanya’nın Libya’daki Önceliği Güvenlik mi?”, ORSAM, 30 Mart 2020.
26 “Dbeibah and Merkel discuss latest developments in Libya”, Libya Observer, 5 March 2021.
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sadışı göçle mücadelede destek olmaya davet
etmiştir. Yabancı paralı askerler sorununu mev-
kidaşlarına paralel bir çizgide ele alan Maas,
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye’ye karşı koz
olarak kullandığı bu hassas konuda benzer bir
tutum sergilemiş, Libya sınırlarındaki tüm ya-
bancı güçleri illegal addetmiştir.

Öte yandan Almanya, Siemens başta olmak
üzere çok sayıda Alman şirketinin yeniden ya-
pılanma sürecine giren Libya’da önemli projeler
üstlenmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede
Üçüncü Alman-Libya Ekonomi Uzmanları Fo-
rumu, Libya Ekonomi Bakanı Muhammed Al-
Havji, Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Mustafa
Sanallah ve Libya Elektrik Şirketi (GECOL) Di-
rektörü gibi üst düzey devlet yetkililerinin
katılımı ile 31 Mart tarihinde Trablus’ta düzen-
lenmiştir. Toplantıda enerji, kamu hizmetleri
ve yerel yönetişim gibi konular öne çıkarılmış,
Alman şirketlerin potansiyel katkıları masaya
yatırılmıştır. Önümüzdeki süreçte Almanya, AB
ülkeleri arasında 2011 yılından itibaren izlediği
tutarlı Libya politikalarıyla teknokrat ağırlıklı
MBH’nin güvenine mazhar olacaktır. Bu ba-
kımdan Aralık seçimleri ve etrafındaki tartış-
malarından doğabilecek gerilim ortamında Al-
manya’nın AB ülkelerine temsilen söz sahibi
olması beklenmektedir. 

Dışişleri Bakanı Heiko Maas öncülüğünde İkinci
Berlin Konferansı’na ev sahipliği yapan Almanya,
toplantılara Başbakan Dibeybe ve Dışişleri Ba-
kanı Menguş’a ek olarak Başkanlık Konseyi
Başkanı Menfi’yi de davet etmiştir. Bu anlamda
birçok konu üzerinde mutabakata varılan Kon-
ferans sonucunda 58 maddelik bir sonuç bil-
dirgesi yayınlanmıştır. Genel hatlarıyla bildirgede
Libya’nın barış ve istikrarına genel bir vurgu
yapılmış ancak toplantı, bazı önemli soru işa-
retlerinin giderilmesi noktasında oldukça ye-
tersiz kalmıştır. Öyle ki, Rusya ve Rus güvenlik

şirketi Wagner arasındaki ilişkinin ikinci plana
atıldığı toplantılarda çok sayıda toplu mezara
ulaşılan Tarhuna kentinde yaşananlar ve Hafter’in
insan hakları ihlalleri gündeme gelmemiştir.
Almanya, Türkiye’nin ülkedeki askeri varlığını
temel sorunsal olarak nitelemeye çalışan ül-
kelere karşı sessiz kalarak Libya’nın daha önemli
sorunlarının arka plana itilmesine yol açmıştır.  

Malta

Akdeniz’deki konumu gereği Libya krizinde
kritik bir aktör konumunda olan Malta, çatış-
maların başladığı günden itibaren ciddi bir
illegal göç akınına maruz kalmıştır. Akdeniz
üzerinden Avrupa’ya geçiş yapmak isteyen
mültecilerin ilk durağı olarak görülen ülke,
Libya politikalarını da tamamen düzensiz göç
akışını engellemek üzerine kurmuştur. Libya’da
iç savaşın tırmanması ile beraber İtalya ve
Fransa’nın kayıtsız politikaları, Malta’yı kapısına
dayanan mültecileri AB’ye karşı bir koz olarak
kullanmaya itmiştir. 

Meşru Fayiz Es-Serraç hükümeti ve Türkiye’ye
yakınlaşarak Akdeniz üzerindeki politikalarında
radikal bir değişikliğe giden ülke, bu kapsamda
Türkiye ve Libya Dışişleri Bakanları tarafından
6 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan ortak
açıklamanın bir parçası olmuştur. Açıklamada
ülkeler, yasadışı göçün yalnızca AB için değil
Libya için de önemli bir sorun teşkil ettiğine,
buna bağlı olarak Libya’nın güney sınırlarının
güçlendirilmesi gerektiğine ve İrini Operasyo-
nu’nun eksik taraflarına ilişkin kaygı ve düşün-
celerini ifade etmişlerdir.27 Ancak açıklamadan
yaklaşık 1 ay sonra Malta Dışişleri Bakanı Evarist
Bartolo, 8 Eylül 2020 tarihindeki Atina ziyaretinde
Türkiye ve Rusya’nın Libya politikalarını eleş-
tirmiş, Akdeniz üzerinde yaşanan mülteci krizinin
sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Rusya Devlet Başkanı Putin’i işaret etmiştir. 

27 “Türkiye-Malta-Libya Ortak Açıklaması”, No: 166, T.C. Dışişleri Bakanlığı, 6 Ağustos 2020.



Yeni kurulan Birlik hükümetini AB ülkeleri ara-
sında ilk ziyaret eden başbakanlardan birisi
olan Robert Abela, 5 Nisan 2021 tarihinde Trab-
lus’ta mevkidaşı Abdülhamid Dibeybe’nin yanı
sıra Libya’nın Dışişleri ve İçişleri Bakanları ile
ikili görüşmelerde bulunmuştur. Görüşmeler
sonrasında yapılan ortak açıklamada Abela,
Malta’nın Libya Konsolosluğunun yeniden açıl-
ması için girişimlere başlandığını ve en kısa
zamanda faaliyete geçirileceğini belirtmiş, iki
ülke arasındaki uçuşların yeniden açılacağını
ifade etmiştir.28 Dibeybe ise önemli bir ekonomik
partner olarak gördüğü Malta’nın geçmiş dö-
nemde ev sahipliği yaptığı çok sayıda toplantının
Libya’nın istikrar ve barış ortamına ciddi katkı
sağladığını vurgulamış, iki ülke arasındaki ticari
ve siyasi ilişkilerin gelişmesi için çaba göste-
receklerini aktarmıştır.29 Libya’ya 350 km uzak-
lıktaki Malta aynı zamanda Libya’nın bölgedeki

güçlü ticari ortaklarından birisi olarak ön plana
çıkmaktadır. Son olarak 12 Haziran tarihinde
BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile başkent
Valetta’da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Bar-
tolo, Berlin Konferansı öncesinde uluslararası
camianın Libya krizine müdahil olması gerek-
tiğini dile getirmiştir. İllegal göç ve güvenlik
konularının görüşüldüğü toplantılarda Bartolo,
birleşik bir Libya’nın kendi çıkarlarına olduğunu
ifade etmiştir.30

Berlin Konferansı’nın katılımcılarından birisi ola-
rak Malta, ilerleyen süreçte ülkedeki milli uzlaşı
sürecinin destekçisi olarak görülebilir. Malta,
seçim sürecinin aksamasıyla Halife Hafter gibi
askeri alternatiflerin yaratacağı iç karışıklık ve
buna bağlı olarak ortaya çıkacak göç dalga-
sından etkilenmeye en çok meyilli komşu ül-
kelerden birisidir. 
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Her biri farklı önceliklere sahip AB ülkelerinin
Libya’ya yönelik politikalarında üç ortak başlık
ön plana çıkmaktadır. Yeni yönetim kadrolarının
belirlenmesiyle beraber Akdeniz üzerinden
Avrupa’ya düzensiz göçün engellenmesi, ye-
niden inşa sürecinde farklı sektörlerde faaliyet
gösteren şirketlerin pastadan pay alması ve
güvenlik alanında Türkiye ve Rusya’nın den-
gelemesi noktasında yabancı güçlerin ülkeden
çıkarılmasına yönelik baskılara ağırlık verilmesi
AB ülkelerinin Libya’daki ortak çıkarları arasında
görülmektedir. 

Düzensiz Göçün Engellenmesi

2014 yılından itibaren eğit-donat projesi kap-
samında Libya Sahil Güvenlik personeline yö-
nelik eğitim ve kapasite geliştirme hizmetlerine
ağırlık veren AB, özellikle 2015’te patlayan göç
dalgasını engellemek maksadıyla ciddi bir fi-
nansmanı bu alana ayırmıştır. 2017 yılında yaptığı
açıklamada dönemin Avrupa Konseyi Başkanı

Donald Tusk, eğit-donat programı kapsamında
İtalya’ya varışlarda keskin bir düşüş yaşandığını
ifade etmiş, mevcut desteğin artarak devam
edeceğini belirtmiştir.31 Ancak her yıl ortalama
10 binlerce göçmen Akdeniz üzerinde yakalanıp
Libya’ya geri götürülmekte ve kötü şartlar
altında göçmen barınaklarında tutulmaktadır.
Bu bağlamda dönemin Libyalı yetkilileri AB
ülkelerinin göçmenler arasında ayrım yaptığını
ve kalifiye kişilerin AB ülkelerine alındığını ve
geri kalanların iade edildiğini ifade etmiş, AB’nin
göç krizinin insani boyutunu kavrama noktasında
kusurlu olduğunu vurgulamıştır. Geçmişte göç-
men kamplarının yaşanan çatışmalar esnasında
bombalanması ve saldırıya uğraması ise yasadışı
göç sorununu tekrar gündeme taşımıştır. Özel-
likle 2019 Trablus Saldırısı devam ederken
Trablus’un güneyindeki Tacura bölgesindeki
göçmen kamplarına yönelik hava saldırıları so-
nucunda yüzlerce Afrikalı göçmen hayatını
kaybetmiştir. AB ülkeleri saldırıların faili olarak

28 “Malta to reopen embassy in Libya, relaunch flights”, Daily Sabah, 5 April 2021.

29 “Malta’s PM vows to reopen embassy in Libya soon”, Libya Observer, 5 April 2021.

AB ÜLKELERİNİN
ORTAK SÖYLEMİ

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi
Libya'yı ele aldı.
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30 “Malta reiterates support for internal solution to Libyan crisis”, Libyan Observer, 12 June 2021.
31 “Başkan Tusk’un Avrupa Bölgeler Komitesi’nde Yaptığı Konuşma”, Avrupa Birliği Türkiye

Federasyonu, 11 Ekim 2017.
32 “Libya’s oil output down to 1M barrels: Official”, Anadolu Agency, 22 April 2021.
33 “Libya needs US$ 450 billion and three million foreign workers for reconstruction over a

five-year period: Libyan Contractors’ Union”, Libya Herald, 24 March 2021.

görülen Halife Hafter’e karşı her-
hangi bir tepki göstermekten ka-
çınmış, hatta operasyonlar ulus-
lararası arenada bazı devletlerden
destek bulmuştur. AB ülkelerinin
bu birbiriyle çelişen tutumu eleş-
tirilerin odağı olmuştur. Gelinen
noktada AB ülkeleri liderlerinin
MBH üyelerini ziyaretlerinde de
illegal göç sorunu fazlasıyla üze-
rinde durulan bir husus olmuştur.
Nitekim AB’nin tek taraflı göçmen
politikasının genel hatlarıyla ye-
niden gözden geçirilmesi ve yal-
nızca güvenlik boyutunun değil
sosyal boyutunun da ele alınması
gerekmektedir.  

Ekonomik Beklentiler

2011 yılından itibaren devam eden
istikrarsızlık ve belirsizlikler Lib-
ya’nın en önemli ekonomik faali-
yetlerinden olan petrol ticaretini
ciddi anlamda etkilemiştir. Bu du-
rum son dönemde yaşanan ge-
lişmeler ve ülkedeki tarafların kıs-
mi uzlaşısı sonrasında kademeli
olarak aşılmaya başlanmıştır. Libya
Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Mus-
tafa Sanallah, istenilen bütçenin
tahsis edilmesi durumunda gün-
lük petrol üretimini 2.1 milyon va-
rile yükseltmeyi planladıklarını
belirtmiştir.32 Ülkede çatışmaların
durması ve siyasi çözüm sürecinin
hızlanması ülkenin petrol gelir-
lerine de yeniden kavuşmasını

sağlayacaktır. Bununla beraber,
Libya Müteahhitler Birliği, ülkenin
yeniden inşa süreci için 450 milyar
dolara ve 3 milyon yabancı işçiye
ihtiyacı olduğunu dile getirmiştir.33

MBH tarafından TM’ye gönderilen
bütçede ise önemli bir pay, kal-
kınma ve altyapı projelerine ay-
rılmıştır. Mevcut durumda ilk etap-
ta sunulan bütçenin içerisinden
400 milyon avroluk bir tutar, TM
tarafından reddedilmiştir. Ancak
siyasi bir hesaplaşmaya dönen
bütçe krizinin yakın zamanda çö-
zülmesi beklenmektedir. 

Bu yerel dinamikler ışığında AB
ülkeleri, yeniden yapılanma sü-
recinde ortaya çıkan inşaat, enerji
ve altyapı alanındaki ihtiyaçları
karşılamak adına önde gelen şir-
ketlerini Libya’ya yönlendirmek-
tedir. Bu anlamda Yunan MYTLI-
NEOS, Fransız Total, İtalyan ENI
ve Alman Siemens gibi uluslar-
arası boyutta faaliyet gösteren
şirketler, büyük altyapı ve enerji
ihalelerinde yer alarak önemli
projeler üstlenmektedir. AB ül-
keleri, operasyonel kapasite an-
lamında oldukça tecrübeli olan
bu şirketlerine yeni sahalar açmayı
hedeflemektedir. Başbakan Di-
beybe’nin ülke kalkınmasına ve
ekonomik göstergelere önem ve-
ren duruşu ise ziyaretlerde eko-
nomik iş birliğine özel vurgu ya-
pılmasına yol açmıştır. 

2014 yılından
itibaren eğit-donat
projesi
kapsamında Libya
Sahil Güvenlik
personeline
yönelik eğitim ve
kapasite
geliştirme
hizmetlerine
ağırlık veren AB,
özellikle 2015’te
patlayan göç
dalgasını
engellemek
maksadıyla ciddi
bir finansmanı bu
alana ayırmıştır. 
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Güvenlik Gerekçeleri: “Yabancı
Güçler” Söylemi ve Tarifi

Libya, 2011 yılından bu yana bölgede dış ak-
törlerin en yoğun müdahalesine maruz kalan
ülkelerden biridir. Bu aktörlerden BAE, Fransa
ve Mısır’ın faaliyetlerinin Libya’daki istikrarsızlığı
derinleştirdiği gözlemlenirken, Türkiye’nin Ulusal
Mutabakat Hükümeti’nin daveti üzerine ger-
çekleşen müdahalesi ülkede istikrarın sağlan-
masında hayati rol oynamaktadır. Öte yandan
Türkiye’nin Libya’daki uzun vadeli askeri varlığı
ya da mevcut askeri edinimlerini kalıcı hale
getirmesi gerek Doğu Akdeniz sahasındaki
aktif ülkeleri gerekse Sahel bölgesinde hege-
mon güç konumundaki Fransa’yı oldukça ra-
hatsız etmektedir. Bu sebeple ziyaretlerde de
Dibeybe hükümetine karşı bir baskı unsuru
olarak kullanılan yabancı güçlerin ülkeden çı-
karılması konusu hemen hemen tüm devletlerin
ısrarla üzerinde durduğu bir mesele olmuştur.
Ancak meşru hükümet ile 2019 Aralık ayında
yapılan anlaşmalar gereği Türkiye’nin askeri
varlığı ülkedeki diğer gayri meşru unsurlardan
ayrışmaktadır. Son 3 aylık dönemde AB ülkeleri
tarafından yaratılmak istenen algı ise Hafter
saflarındaki paralı milis gruplar ile Türk birliklerini
aynı ölçütler üzerinden değerlendirmek şek-
linde ortaya çıkmaktadır. 

Libya’nın güvenlik sektöründeki eksiklikler ve
bu hususta birtakım devletler tarafından veri-

lecek danışmanlık hizmeti de Libya’nın askeri

yapılanmasında söz sahibi olmak anlamına

gelmektedir. Bu doğrultuda milis grupların bir-

leşik orduya entegre edilmesi ve kapsamlı bir

askeri hiyerarşinin oluşturulması amacıyla belli

ülkeler tarafından farklı projeler geliştirilmektedir.

Libya’daki meşru hükümetin ülkedeki güvenlik

yapılanmasına dair güvenilir aktörlerle hareket

etmesi ülkedeki istikrarın geleceği açısından

da büyük önem taşımaktadır. 

Bunun haricinde dijital güvenlik çözümleri

sunan Fransız şirket IDEMIA, UMH döneminden

itibaren İçişleri Bakanı Fethi Başağa aracılığıyla

çok sayıda görüşmeler gerçekleştirmiştir. IDE-

MIA ve İçişleri Bakanlığı arasında yapılan an-

laşma, parmak izi okuyucuları, retinal göz ta-

rayıcıları ve farklı alanlarda teknoloji transferini

içermektedir.34 Fransa, yeni dönemde güvenlik

alanında benzer şirketlere yenilerini eklemek

istemektedir. Ayrıca Mayıs ayında gerçekleşen

ve 80 Alman şirketin yer aldığı “Alman şirketler

için Libya’da iş fırsatları” başlıklı organizasyonda

güvenlik alanında faaliyet gösteren Alman şir-

ketler yetkililere farklı alt başlıklar altında su-

numlarını yapmıştır. Bilindiği üzere Alman Sie-

mens, enerji ve altyapı sektörleri dışında gü-

venlik çözümleri ile ilgili olarak devlet kurum-

larına danışmanlık hizmetinin yanında ekipman

desteği de sağlamaktadır. 

34 “Bashagha, France’s IDEMIA sign MoU for security solutions”, Libyan Express, 19 November 2020.
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LSDF sonrası belirlenen yeni yönetim ile beraber
milli uzlaşı dönemine giren Libya’da Yunanistan,
İtalya ve Fransa’nın politikalarında belirgin de-
ğişimler gözlemlenmektedir. Malta ve Almanya
ise daha tarafsız bir tutum izliyor gibi görünseler
de genel hatlarıyla AB şemsiyesi altındaki
baskın anlayışa katılım sağlamakta, göç ve
bağlantılı olarak güvenlik konularını temel ön-
celikleri arasında görmektedirler. Diğer yandan,
tüm bu aktörler yeni dönemde gündeme gelen
Libya’nın yeniden inşası sürecine müdahil olarak
pastadan istedikleri payı almayı hedeflemek-
tedir. Ayrıca bahsedilen AB ülkelerinin önemli
gaz ve petrol tedarikçilerinden biri olması ha-
sebiyle Libya, bu ülkelerin Rusya’ya olan doğal
gaz bağımlılığını çeşitlendirmek adına önemli
bir fırsat sahası olarak değerlendirilmektedir.

Göç sorunu, ekonomik çıkarlar ve Türkiye kar-
şıtlığı gibi temel argümanlar ile Libya’nın yeni
aktörlerine yaklaşan ülkeler, geçiş sürecinde
kazanımlarını artırmak için kapsayıcı ve BM
çözümlerine entegre bir şekilde dengeli adımlar
atmaktadır. Yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması
hususunda söylem birliği içinde olduğu görülen

üç ülke, sınır güvenliği ve Akdeniz üzerinden
Avrupa’ya düzensiz göç akışı konularında destek
ve iş birliği imkanlarını Libya’nın geçici aktörlerine
sunmaktadır. Yine her üç ülkenin de Libya’nın
doğusundaki Bingazi kentinde ikinci bir kon-
solosluk açtığı ya da açmak üzere planlama
içinde olduğu görülmektedir. Bu gelişme, bir
taraftan olumlu sinyaller vermekte ancak öte
yandan henüz tam anlamıyla sağlanamayan
doğu-batı entegrasyonu sebebiyle bazı kaygıları
beraberinde getirmektedir. Türkiye ve o dö-
nemdeki UMH arasında imzalanan anlaşmaya
karşı tepkili olduğu görülen ülkeler, Türkiye’nin
Libya’daki varlığını uzun vadede kendilerine
bir tehdit olarak algılamaktadır. Bu bakımdan
her fırsatta gerek ulusal basın organları gerek
ise ziyaretlerde kullanılan söylemler üzerinden
Türkiye’nin Libya’daki nüfuz alanını daraltmak,
yerel unsurlar nezdinde itibarını sarsmak ve
kazanımlarını ortadan kaldırmak üzerine bir
anlatı kurgulanmaktadır. Bu anlatıya karşılık
olarak Başbakan Dibeybe, Başkanlık Konseyi
Başkanı Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi
Başkanı Halit Mışri gibi önemli yetkililer Türki-
ye’nin ülkedeki statüsünü Rusya ve diğer ya-

SONUÇ

Libya Başbakanı Dibeybe, New York'ta düzenlenen Birleşmiş
Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında, ülkenin son
siyasi ve güvenlik durumuyla 24 Aralık’ta yapılması planlanan
ulusal seçimler hakkında konuştu.
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bancı güçlerden ayrıştırmakta ve Türkiye’yi
uluslararası anlaşmalar dahilinde ülkede faaliyet
gösteren bir devlet olarak nitelendirmektedir. 

Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti başta
olmak üzere ülke siyasetinde sivil ve demokratik
süreçleri önceleyen aktörlerin Avrupalı ülkelerle
birlikte çalışmaları ve bu anlamda yapıcı ak-
törlerle iş birliği yapmaları büyük önem taşı-
maktadır. Bununla birlikte bu aktörlerin dış po-
litikalarındaki önceliklerin müdahil oldukları ül-
keden ziyade kendi çıkarları çerçevesinde şe-
killendiği de unutulmamalıdır. Bu açıdan de-

ğerlendirildiğinde Avrupalı aktörlerle iş birliği

sürecinde Libya’nın üst düzey hassasiyet gös-

termesi ve kendi öncelikleri doğrultusunda

hareket etmesi gerekmektedir. Öte yandan

BAE ve Mısır gibi aktörlerin de ülkedeki yıkıcı

faaliyetlerine son vermeleri ve yapıcı bir ajanda

ile yaklaşmaları durumunda Libya’nın inşasında

rol alabilecekleri söylenebilir. Son olarak Lib-

ya’nın istikrara kavuşması ve demokratik ku-

rumlar çerçevesinde bir siyasi düzen oluşması

sürecinde en önemli müttefikinin Türkiye olduğu

da vurgulanmalıdır. 
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