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Libya’ya bakmak
Fatih Mehmet Küçük

Libya, Türkiye için her dönem tanımlaması ve hakkında fikir edinmesi zor bir ülke
olmuştur. Kıbrıs’ta yardıma koşmuş bir dost olarak tanımlamak mümkün iken
ziyarete gelen Türk Başbakana karşı en üst perdeden diplomatik nezaketsizlik yapmış
bir ülke olarak tanımlamak da mümkündür. Libya, hem fikir belirtmek hem de kesin
bir düşünce ortaya koymak açısından zor bir ülke olarak belki de Türkiye için yeni bir
adımın, stratejik ve diplomatik boyut kazanmanın adımı olacak noktada…
Türkiye’nin Etki Bakımından Büyümesi

fiili gerek politik olarak kırılması için

ve Libya

stratejik bir önem arz ediyor. Türkiye’nin

Türkiye
çalışan”

uzun
veya

yıllardır
“büyüyen”

“büyümeye
ülke

olma

konumlarının arasında yerini arayan bir
ülke

olarak

güvenlik

özellikle

başta

olmak

de

günümüzde
üzere

çeşitli

Akdeniz’deki hareket alanının sonuçlarını
derinden etkileyebilecek olan Libya bu
sebeple farklı yönlerden incelenmelidir.
Defence Turk bu çalışması ile Libya’yı,
Libya

meselesini,

farklı

yönlerden

nedenlerden ötürü spesifik bir tercihe

“olabildiğince” objektif şekilde ele almaya

yönelmiş bulunmaktadır.

çalışmış;

Görece küçük sayılabilecek, (GSYH’sinin
%1,89’u) 18 milyar dolar civarındaki,
savunma bütçesi ile Türkiye, Irak ve
Suriye’de aktif operasyonlar düzenlerken

olayları

saha

odaklı,

masa

odaklı, savunma sanayii ve güvenlik
odaklı

olarak

incelemiştir.

İçindekiler

bölümünde konular bu ayrıma uygun
olarak tematik olacak şekilde verilmiştir.

Libya ve Somali’de varlık göstermekte ve

“Defence

Katar’da politik yönü ağır basan askeri

olarak bilinçlendirme, fikir yürütme ve

bir varlık bulundurmaktadır. Türkiye,

kaynak

tüm

Defence

bunları

gerçekleştirirken

Doğu

Turk

Libya

oluşturmayı
Turk’ün

Dosyası”

temel

amaçlamaktadır.
gelecek

misyonu

Akdeniz’in büyük-küçük güçlerine karşı

neticesinde

hak ve menfaatlerini güçlü ve aktif

geçmişe

şekilde savunuyor. Libya ise Türkiye’nin

analizlere referans olması hedeflenmiştir.

Doğu Akdeniz’de çeşitli nedenler ile karşı
karşıya kaldığı abluka girişiminin gerek
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gelecekte

ışık

tutması,

bu

kaynakların

araştırma

ve
"Akdeniz'de Libya ve Türkiye"
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Hakimiyet Savaşı: Libya
Ahmet Bayar

Yönetimi

eline

aldıktan

Kaddafi,

Arap

milliyetçisi

sonraki

süreçte

olan

Nasır’ın

misyonunu devralmaya çalışmıştır ancak bu
süreç başarılı olmamakla birlikte, Libya’nın

Türkiye-Libya

şiddetlenmiştir.

ilişkilerine

genişçe

uyması

olaylar

demokratik

yollarla

kavuşmamış; aksine halkın nefreti
Artık

gerileyen

otoritesi

sebebiyle Muammer el-Kaddafi kaçış yolu

Barış

arasa da bu pek mümkün olmamış, darbeyle

Harekatı’nın

ertesinde

yer

aldığı

söylenebilir. Türkiye’nin Kıbrıs'a müdahalesini

yönetime

İslami

değerlendiren

yönetiminde

Kaddafi, Türkiye’ye birçok alanda destek

uluslararası

göstermiştir. Harekat sonrasında Türkiye'ye

dayanamayarak kendi halkı tarafından linç

uygulanan

edilerek öldürülmüştür.

bir

hareket

olarak

ambargoyu

görmezden

gelen

ve jet yakıtının temin

uluslararası ortamda yalnız kalan ve ordusu
için gerekli ihtiyaçları ambargo sebebiyle
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taleplere

baktığımızda, en yoğun temasların 1974 Kıbrıs

Kıbrıs Harekatı'nın ikinci evresinden sonra

27 Kasım 1951’de BM, Libya’nın
bağımsızlığını ilan etmiştir. Libya-

gitmeden

gerektiği yönünde olmuştur.

çözüme

edilmesinde büyük rol üstlenmiştir. Bu yardım

Libya-Türkiye ilişkilerine, özellikle son
dönemde yaşanan olaylar çerçevesinde
bakmayı hedefleyen bu yazı, konunun
daha net anlaşılması amacıyla Libya’nın
BM tarafından tanınmasından itibaren
ortak paydayı, Arap Baharı’nı, devrim
sonrası iç ve dış politik-ekonomik
durumunu, devrim sonrası Libya-Türkiye
ve Libya ile diğer devletlerin ilişkileri ve
mevcut siyasi/askeri/ekonomik durumu
ele almak amacıyla kaleme alınmıştır.

kötüye

Nitekim

yedek parçalarının

Türkiye ilişkileri, karşılıklı ziyaretlerle ve
birtakım anlaşmaların beraberinde ilk
resmi temaslarla başlamıştır. 1959 yılında
ülkede bulunan petrol rezervleri ile
ülkenin kaderi değişmeye başlamıştır;
kurulduğunda
dünyanın
en
fakir
ülkelerinden biri olan Libya, bu keşifle
ekonomik getiri sağlamaya başlamıştır.
Libya siyasi tarihinde en önemli
figürlerden birisi olan Muammer elKaddafi,
1969’da
İhtilal
Kumanda
Konseyi bünyesinde lider iken Kral I.
İdris’e karşı devrim yapmış ve yönetimi
eline
almıştır.
Devrim,
Kral
Türkiye’deyken gerçekleşmiştir.

daha

dünyadan izole olmasına neden olmuştur.

Kaddafi, o dönem Türkiye'nin ihtiyacı olan

Kuruluşundan 1969’a: Devrim

söylemlerine uyması gerektiği ve olayların

temin edemeyen Türkiye için "hayat kurtarıcı"
olmuştur.

gelen

ve

kalan

uzun

yıllar

Kaddafi,
ortamın

Libya

halkın

ve

baskısına

Bu noktadan itibaren, Türkiye'nin uzun yıllar
yakın ilişkiler içerisinde olduğu Libya, artık
belirsizlikler

ülkesi

Türkiye

politikada

dış

olmaya
bir

başlamıştır.
müttefik

mi

kaybetmişti yoksa daha güçlü bağlarla sağlam
temeller üzerine kurulacak bir ittifak mı
kurulacaktı? Bu soru 2011 yılından beri cevap
beklemekle birlikte bir süre daha cevapsız

Arap Baharı: İkinci Dönüm Noktası

kalacak gibi gözükmektedir.

2011 yılında diğer Arap ülkelerinden sonra
Libya’da da halk hareketleri meydana gelmiş,
Kaddafi karşıtı gösteriler başlamıştır. Çoğu
Arap devleti yöneticisinin yaptığı gibi Kaddafi
de otoriteyi teslim etmeye gönüllü olmamış ve
akabinde ülkede iç çatışmalar başlamıştır.
Sivil kayıplar üzerine uçuşa yasak bölge ilan
edilen

Libya

hava

sahasında,

NATO

operasyonları başlamıştır. Bu dönemde Türk
dış

politikası

da

Kaddafi‘nin

halkın
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Hakimiyet Savaşı: Libya
Ahmet Bayar

Taraflar ve Bölünmeler
Kurulan ve uluslararası anlamda tanınan
Ulusal Geçiş Konseyi ile ilk demokratik
seçimlerini gerçekleştiren Libya’da, Milli
Genel Kongre 2012 yılında yönetimi
devraldı. Tüm bunlar gerçekleşirken
herkesin dikkatinden kaçan bir isim,
Halife Hafter, ayaklanmayla birlikte
ülkeye dönmüş ve muhalifleri organize
etmiştir.
Olaylar
dindikten
sonra
yargılanmaya başlanan Hafter, halka
tekrar ayaklanma çağrısı yapmıştır. Peki,
bugün adından sıkça söz ettiren, bir
dönemler Kaddafi’nin çok yakınında görev
yapan Halife Hafter kimdir?
Hafter, 1980’lerde Çad ile çatışmaya giren
Libya güçlerinin o dönem başındaki
isimdir. Fransa destekli Çad güçlerine
karşı yenilginin ardından esir alınan
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Hafter, serbest bırakıldığında ise Kaddafi
tarafından hain ilan edilmiştir. Bu
süreçten sonra Virginia’da ikamet eden
Hafter uzun yıllar sonra ülkesine geri
dönerek
Mayıs
2014’te
‘’Onur
Operasyonu’’nu başlatmıştır ve ülkenin
tamamını kontrol altına alma niyetini
apaçık ortaya koymuştur. Yakın zamana
kadar yaşanan gelişmeler Libya iç
sorunlarıyla sınırlı kalmış olsa da artık
tablonun değiştiği söylenebilir. General
Halife Hafter’in Orta Doğu’da Türkiye
karşıtı koalisyondan çeşitli destekler
aldığı artık bilinmektedir. Son dönemde
yaşanan gelişmeler, kurulan ittifaklar,
uluslararası deniz hukuku kapsamında
ortaya çıkabilecek çeşitli ortaklıklar ve
Doğu Akdeniz’deki gelişmeler LibyaTürkiye ilişkilerine yeni bir boyut
kazandırıyor.

Krizin
ortaya
çıkışından
bugüne
dek
uluslararası toplumun bölünmüşlüğü, BMGK
beşlisinin ayrışması, yine BM’nin taraflar
arasında açık bir şekilde karşı tarafı yok
sayamaması gibi nedenlerle meşru olarak
tanınan Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH)
Başkanlık Konseyi (BK) başkanı Serrac ile
Hafter arasındaki otorite krizi nihayete
erdirilememiştir. Hem BMGK’daki oylamalar
hem de BM Genel Sekreterinin Halife Hafter’i
ziyareti,
ülkedeki
bölünmüşlüğe
çözüm
getirmekten çok, bu durumu çözümsüzlüğe
itmiştir. Hafter’in uzun yıllar ABD’de ikamet
etmesi, Rusya’nın Hafter karşıtı önerilere
sıcak bakmaması, Macron’un Hafter’i Paris’te
ağırlaması gibi gelişmler sürecin nasıl
tıkandığının ve aslında uluslararası sistemin
kendisinin meşruiyetini tanıdığı Serrac’a ve
UMH’ye karşı ne denli değişken politikalar
izlediğinin en net göstergesi olmuştur.
Türkiye bölgenin istikrarı, refahı, Libya’nın
yeniden kalkınması süreci, altyapı oluşumu,
kolluk kuvvetlerinin eğitimi ve bölgedeki
yatırımlarının devamı hususlarında UMH ile
mutabık kalarak, askeri ihtiyaçlar dahil
gerekli desteği vermiştir ve bölgede aktif rol
almaya devam etmektedir. Sürecin başından
bugüne dek adil ve Libya halkının çıkarlarını
destekleyerek, ülkede yeni bölünmelere mahal
verebilecek eylemlerden kaçınarak bölgenin
toprak bütünlüğünden ve istikrarından yana
tavrını koymuştur. Bu konuda en büyük iş
birliği
BM
tarafından
tanınan
ve
yetkilendirilen UMH ile yapılmaktadır.

Özellikle, Hafter’e gösterilen BAE ve Suudi
Arabistan kaynaklı destek, ülkenin demokrasi
ve istikrar yolundaki adımlarına yönelik süreci
baltalamaktadır.

Türkiye’nin Libya’daki Askeri Nüfuzu
Türkiye’nin Libya’daki askeri varlığına yönelik
açık ve kesin bilgiler paylaşmak şu aşamada
tutarsız olacaktır. Kesin envanter bilgileri
olmamakla birlikte sosyal medyaya yansıyan
haberlerde BMC grubuna ait ‘’Kirpi II’’ ve
‘’Vuran’’ zırhlı araçlarının görüntülenmesi,
Türkiye’nin bölgedeki varlığını doğrular
niteliktedir. UMH’ye yapılan bu yardımlar
bölgenin
es
geçilemeyecek
ve
başka
güçlerin
inisiyatifinde şekillendirilmesinin
kabul
edilmeyeceğini
gelinen
aşamada
göstermiş olması bakımından önemlidir. Ayrıca
farklı kaynaklardan yapılan paylaşımlar,
Bayraktar TB2’nin de bölgede faal olduğu
yönündeki iddiaları gündeme getirmiştir. Öte
yandan, Türkiye'nin bu girişimlerine karşı
Hafter güçleri de dış kaynaklardan yardım
almaktadır. Libya'da görüntülenen BAE
ordusu envanterindeki kamyonlar ve Ürdün
tarafından temin edilen zırhlı araçlar konuyu
daha net anlamak bakımdan yararlı olacaktır.

Ancak, son günlerde yaşanan gelişmeler
Türkiye’nin bu tavrından bazı blokların
rahatsız olduğunu açığa çıkarmaktadır.
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Akdeniz
Enerji
Havzaları,
Girişimleri ve Olasılıklar Üzerine

Hakimiyet Savaşı: Libya
Ahmet Bayar
Geçtiğimiz

bağlı

girişimi ise yapılan açıklamanın hangi

güçlerin Türk yapımı bir insansız hava

niyetle ortaya konduğunu açıkça gözler

aracını Trablusgarp’ta düşürdüğünü ilan

önüne sermektedir. Akabinde gerçekleşen

edildi. Çoğu uzman, basına yansıyan

tutuklama kararlarının, Türk tarafının

fotoğraflar

ilk

kararlılığının hangi seviyede olduğunu

unsurun

ölçmek için yapılmış olması ihtimali ise

incelemede,

günlerde

Hafter’e

üstünden

yapılan

düşürülen

belirtildiği gibi Türkiye’ye ait bir hava
aracı olmadığı üzerine fikir birliği sağladı.
Bu girişimin nedeni, hemen ardından
gelen

açıklamalarla

Türkiye’nin

netlik

UMH’ye

kazandı.
yaptığı

yardımlardan rahatsız olan Hafter ve
çevresi bir dizi yaptırımları gündeme
alarak, yapılan yardımların önünü kesme
girişimde

bulundu.

Türk

uçaklarına,

gemilerine ve Libya’daki Türk askeri
varlığına tehditler içeren bu yaptırım

yüksektir.
Ancak,

Türkiye

tarafından

ilgili

makamların yaptığı sert açıklamaların
ardından

bu

gözlemlendi.

tutumdan
Bakan

vazgeçildiği

Akar’ın

verdiği

demeçler, alınan kararın netliğini ve
bundan sonra şüpheye mahal vermeyecek
adımlar atılacağının işaretlerini içerirken,
Hafter, geri adım atmak suretiyle Türk
otoritesinin

baskınlığını

zorunda kalmıştır.

kabul

etmek

Yunan

Libya’daki iç karışıklık, Doğu Akdeniz’deki
rezervlerin açıktan konuşulduğu ve fiili olarak
harekete geçildiği bir döneme denk gelmiştir.
Şüphesiz bu noktada, ülkedeki yeni oluşum ve
bu oluşumun enerji sektöründe yapacağı iş
birlikleri önem kazanmıştır. Libya’daki otorite
boşluğu, Yunanistan’ın bu bölgede hak iddia
etmesi
ve
sonuca
yönelik
eylemlere
başvurmasına kapı aralamakla birlikte birçok
yeni olasılıklar dizisini de beraberinde
getirmiştir.
Yunanistan’ın özellikle izlediği ada ve
adacıklar hususundaki münhasır ekonomik
bölge genişletme çabaları ve kıta sahanlığı
probleminin bir başka örneği, Ege Denizi’nden
sonra Akdeniz’de de karşımıza çıkmaktadır.
Ege’de yaşanan kıta sahanlığı ihlallerinde her
ada ve adacığın da kendi kıta sahanlığına
sahip olduğuna dayandırılan Yunan iddiaları,
Türk-Yunan ilişkilerini Ege’de kilit duruma
getirmiştir. Türk tarafının buradaki ana
savunmasını oluşturan argüman ise, Ege
adalarının (özellikle Yunan anakarasından
Türk topraklarına görece yakın olanlar)
Anadolu kara parçasının devamı niteliğinde
olduğu ve bu ada/adacıkların tek başına
herhangi bir imtiyaza sahip olacak konumda
olmadığıdır.
Akdeniz’e
gelince
ise,
Girit
özelinde,
Yunanistan’ın
yine
aynı
girişimlere
başvurduğu görülmektedir. Ancak burada
olaylar iyiden iyiye girift bir hale gelmekte,
konu ikili ilişkilerden çıkıp çokuluslu bir
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çatışmaya dönmektedir. Yunan makamları,
Libya’daki iç karışıkları fırsata çevirmek
amacıyla Girit Adası etrafında girişimlerde
bulunmaya başlamış, açıkça Türkiye’ye karşı
çeşitli ittifaklar kurarak Doğu Akdeniz’de
uygulamaya çalıştığı sindirme politikasını bu
sefer de Libya özelindeki bölgede uygulamaya
başlamıştır.
2014 yılında bu bölgenin hidrokarbon
araştırması maksadıyla ihalelere açılması,
bunun somut delili niteliğinde olup de facto
bir ortam oluşturma amacına yöneliktir.
Buradaki gelişmeler Türk makamlarının
gündeminde olmakla birlikte, Türkiye’nin
desteklediği UMH, iki ülke arasındaki
ilişkilerin
Akdeniz
bağlamında
adil
paylaşımlar
üzerine
devam
edebilmesi
açısından ayrıca önem arz etmektedir.
Libya’da meşru olan UMH ile sağlanacak
uzlaşı yoluyla Türk-Libya münhasır ekonomik
bölgelerinin, uluslararası hukukun en önemli
kriterlerden biri olan rızaya dayalı mutabakatı
beraberinde getirecek, iki tarafın da haklarını
gözetecek ve bölgenin refahına ve istikrarına
önemli katkılar sağlayacaktır.
Kaynaklar:
•
Analiz: Askeri ve Siyasi Çözüm Arasında Libya Krizinin
Geleceği/SETA
•
Türkiye-Libya İlişkileri | SETA
•
Libya Today: From Arab Spring to failed state | War &
Conflict | Al Jazeera
•
Libya interactive timeline – Telegraph
•
Akdeniz'de doğalgaz ittifakı dışında kalan Türkiye
alternatif arıyor | Euronews
•
General Halife Hafter: Libya'nın 'yeni Kaddafi'si mi? BBC News Türkçe
•
Türkiye, Libya denkleminde kalabilecek mi?
•
al-monitor.com
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“Silah & Savaş Vekaleti”
Fatih Mehmet Küçük

“ ‘Hakimiyet Savaşı: Libya’ yazısının devamı niteliğindeki bu yazı Libya’daki
gelişmeleri savunma sanayii, savunma ve güvenlik açısından ele almayı
hedeflemektedir.“
Türkiye'nin Libya'daki Askeri Nüfuzu
Türkiye, Libya'daki krizin en başından bugüne kadar bölgenin istikrarı için çalışmış,
bölgede şiddetin körüklenmemesi için çabalamıştır. Mevcut konjonktürde Ulusal
Mutabakat Hükûmeti (UMH) ile ilgili konularda mutabık kalıp danışmanlık faaliyetleri
de dahil olmak üzere gerekli desteği sağlamıştır ve bölgede aktif rol almaya devam
etmektedir. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri’nin, Libya açıklarında yürüttüğü kapsamlı
faaliyetler de mevcuttur.

Mayıs 2019'da Türkiye'den Libya’ya
UMH’yi desteklemek için gönderilen Kirpi
II ve Vuran zırhlı araçlarının kamuflaj,
uzaktan komutalı stabilize silah sistemi ve
jammer yerleşimine bakıldığında bu
araçların aslında TSK için sipariş edilmiş
araçlar olduğu ve uydu görüntüleri
aracılığıyla
TSK
konfigürasyonunda
üretilmiş
(olduğu
düşünülen)
bu
araçlardan, ilk görüntülerin düştüğü gemi
aracılığıyla, UMH'ye en az 36 adet teslim
edildiği tahmin edilmektedir.
Araçlar Libya’ya ulaştığı ilk andan
itibaren aktif çatışma sahalarında görüldü
ve UMH güçlerince aktif olarak kullanılan
araçların bir kısmının çeşitli saldırılarda
kaybedildiği bilinmektedir. Genel manada
araçlar teknik sıkıntılar ile gündeme
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gelmemiş olsa da bölgedeki düzensiz
birliklerce
kullanılmaları
nedeniyle
azımsanmayacak sayıda araç Hafter’e
bağlı güçlerce ele geçirilmiştir. Ayrıca,
Hafter destekçileri tarafından aynı araçlar
farklı açılardan ve farklı tarihlerde
fotoğraflanıp paylaşılarak dezenformasyon
faaliyeti icra edilmiştir.
Türkiye’nin bölgedeki "etkin" varlığının ilk
yansıması olarak zırhlı araçlar gönderilmiş
olsa da Bayraktar TB2'ler asıl "oyun
değiştirici" olmuştur. TB2’ler hem ISTAR
(İstihbarat, Gözetim, Hedef Edinme ve
Keşif) hem de aktif ateş desteği amacıyla
kullanılmıştır.
TB2’lerin
kamuoyundaki
en
büyük
misyonu ise "Pantsir hava savunma
sistemi avlamak" oldu.
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“Silah & Savaş Vekaleti”
Fatih Mehmet Küçük

korumasına ve 3+8 kişi taşıma kapasitesine

Türkiye’nin UMH'ye zırhlı araç nakletmesinden
sonra Hafter yanlısı güçlere (iddialara göre BAE
tarafından) çeşitli zırhlı araçlar verildi (Mayıs
2019). Yeni üretilmiş bu araçların çoğu Ürdün'deki
Kral II. Abdullah Tasarım ve Geliştirme Bürosu
(KADDB) tarafından üretilen araçlardır. Araçların
bir kısmı Çekya merkezli Tatra firmasının şasisi
üzerinde inşa edilmiş, bir kısmı da direkt olarak
Güney

Afrikalı

Paramount

Group

firmasının

Gharyan kentinin ele geçirilmesinden
sonra Türkiye'ye yönelik iddialar artarak
bir
karalama
kampanyası
haline
gelmiştir. Bu amaçla Türk ve Pakistanlı
resmi yetkililerin pasaport resimleri
üzerinden
sosyal
medyada
güçlü
dezenformasyon faaliyetleri yürütüldü.
Bu faaliyetleri LUO taraftarları, Mısır ve
BAE kökenli hesaplar büyük biçimde
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Türk vatandaşlarının LUO tarafından
alıkoyulması üzerine Türkiye Dışişleri
Bakanlığı çok sert bir açıklama ile
muhtemel bir Libya müdahalesinin meşru
hale geldiğini vurguladı.
BAE, Mısır ve Fransa tarafından
Türkiye’ye yönelik çok sayıda iddia dile
getirilmiştir. Son olarak Fransa, Fransız
donanmasına ait bir savaş gemisinin
Türk
donanması
tarafından
taciz
edildiğini iddia etti. Bu iddia, Türkiye
tarafından yalanlandı. Fransa, NATO
nezdindeki girişimlerinden umduğunu
bulamayınca Doğu Akdeniz'deki Sea
Guardian Operasyonu’ndan çekildi.

araçların

KADDB tarafından üretildiğini destekleyen
bir diğer unsur, Paramount Group tarafından
yayınlanan raporlarda bu satışa dair işaret
olmaması ve bizzat şirket tarafından Libya'ya
araç

gönderildiği

iddiasının

yalanlanması

olmakla birlikte, KADDB ile Paramount 50
adet

Mbombe

6x6

üretimi

için

2015'te

sözleşme imzalamıştı.

araçlardır.

nakliyesinin
Mayıs
Hafter’e

2019’daki

sevkiyatının

gönderilen

ekipmanlar

şunlardır:

Türkiye'nin bölgede istihbari faaliyetleri
yönettiği ve UMH tarafından Hafter
güçlerine (Libya Ulusal Ordusu-LUO)
yönelik yapılan başarılı karşı taarruz ile
UMH'nin tekrar ele geçirdiği Gharyan
kentine yönelik operasyonu bizzat Türk
kurmaylarının yönettiği iddiaları, LUO
tarafından kendi başarısızlıklarına karşın
bir
hedef
göstermek
amacıyla
dillendirilmiştir.

görüntülenen

Bu araçlar, Türkiye’nin bölgeye Kipri II ve Vuran

ardından

destekledi. LUO Sözcüsünün Türkiye'ye
yönelik tehditleri üzerine Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar sert tepki gösterdi ve
mütekabiliyet hususunun altını çizdi.

Libya'da

geliştirdiği araçların lisans altı üretimi olan

Türkiye’nin

Türkiye’ye Yönelik İddialar

sahiptir.

1.

üzerine inşa edilmiş, 25 tonluk STANAG

2.

tamamlanmadan

ardından

ulaştırıldı.

mayıs

ayı

Araçların

BAE

finansmanı ile gönderildiği iddia edilmiştir.
Ürdün

Al-Mared: 8×8 Tatra'nın 8x8 araç şasisi

hemen

üzerinden

gerçekleştirilen

zırhlı

araç

sevkiyatları daha önce Suriye'de de vekillere zırhlı
araçlar verildiği için çok fazla dikkat çekmedi.

Level 3 (Level 4'e yükseltilebilir) korumaya

Ancak, yine Kirpi nakliyesinden kısa süre sonra,

sahip bir zırhlı personel taşıyıcı. 30 mm top

BAE envanterinde 50 adet bulunan Pantsir-S1

entegre

hava

edilebiliyor.

2+8

kişi

taşıma

savunma

sistemlerinden

bir

tanesi

kapasitesine sahip. Teslim edilen araçlarda

Gharyan'ın 430 km güneydoğusunda bulunan

silah kulesi görülmemiştir.

Jafra Hava Üssü yakınlarında görüldü.

Al-Wahesh: 4x4 yine Tatra şasisi üzerine inşa
edilmiş,

STANAG

Level

1

(Level

2'ye

yükseltilebilir) korumaya ve 2+8 kişi taşıma
kapasitesine sahip bir araçtır. KADDB aracı
daha önce Aselsan'ın Tanksavar Füze Sistemi
ile

sergilemiş

ve

Türkiye'de

sektörel

gündemde kendini göstermiştir.
3.

Mbombe 6x6: Paramount Group verdiği lisans
ile KADDB tarafından üretilmektedir. 27 ton
ağırlığındaki araç, STANAG Level 3 balistik
korumaya, Level 4a/b mayın ve patlayıcı
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“Silah & Savaş Vekaleti”
Fatih Mehmet Küçük
Görüntülenen sistemin BAE envanterinde
olduğu, MAN SX45 8x8 askeri kamyon
üzerine monte edilmiş Pantsir S1 sistemi
konfigürasyonu sadece BAE tarafından
kullanıldığı için kesin olarak biliniyor.
Pantsir-S1 sistemi, resmi rakamlara göre
sahip olduğu 12 adet 57E6E füzesi ve 2
adet 30 mm A38M uçaksavar topu ile 15
metre ila 15 km irtifadaki, 1.2 ila 20 km
mesafedeki
hava
hedeflerini
imha
edebilmektedir.
Tüm bu gelişmelerin ardından bölgedeki
hareketlilik ve sıcak çatışma noktaları
arttı. Sıcak çatışmaların artması, Hafter’e
bağlı güçlerin Trablus şehir merkezindeki
bazı mahalleleri de hedef alan saldırılar
düzenlemesi ve Sirte’nin UMH’ye bağlı
güçlerden Hafter güçleri kontrolüne
geçmesiyle birlikte Türkiye, Libya’ya
yönelik olası müdahale ve çeşitli destekler
için resmi tezkere kararını tartışmaya
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başlamıştır. Hızlı bir karar ile 2 Ocak
2020’de TBMM’de tezkere kararı kabul
edildi.
UMH
güçleri,
Türkiye’nin
danışmanlığında Hafter lehine esen
rüzgarı tersine çevirdi. Bu noktadan
itibaren Bayraktar TB2 SİHA'ların
"Pantsir avı" ünlü savunma sanayii
konuları arasında yerini almaya başladı.
Bayraktar TB2’ler bölgede çok sayıda
Pantsir’i hem transfer halinde hem de
atışa hazır durumdayken imha etti.
Türkiye’nin UMH’ye verdiği danışmanlık
desteğinin de etkisi ile Bayraktar TB2’ler
hem istihbarat toplama, keşif hem de
vurucu güç olarak önemli görevler
üstlendi.
TB2’lerin başarısının taktik
ayağında ise özellikle Hafter’e yönelik
ikmal yollarının kesilmesi çok büyük
öneme sahiptir.

Fotoğraf: Mashregh News

"Javelin'in Düşüşü"
Hafter güçlerinin BAE, Rusya ve Mısır'dan
aldığı büyük desteklere rağmen beklenen
başarıyı gösterememesi üzerine bölgeye yeni
silah transferleri de yapılmıştır. UMH
güçlerinin Gharyan kentini LUO'dan geri
almasının ardından ele geçirilen LUO
mühimmatları
arasında
ABD'nin
müttefiklerine satarken dahi zorluk çıkardığı
Javelin güdümlü tanksavar füzeleri (ATGM)
bulundu
(Haziran
2019)
ve
bu
mühimmatların BAE tarafından LUO'ya
verildiği iddia edildi. Bu iddiayı destekleyen
en büyük etken, Javelin ile birlikte yakalanan
mühimmat kutularının BAE ordusuna ait
olmasıdır.
Javelin’in
ele
geçirilmesinin
üzerinden henüz kısa bir süre geçmişken,
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin en
kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez, ABD
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bir mektup
yazarak Libya’da ortaya çıkan Amerikan
silahlarının
soruşturulmasını
istedi.
Menendez, mektubunda Pompeo’ya hitaben,
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“Eğer bu iddialar doğruysa, yasalara göre
BAE’ye tüm silah satışını durdurmanız
gerekeceğinin
farkında
olduğunuzu
düşünüyorum.” ifadesini kullandı. Bu tarz
sistemlerin satış sözleşmelerinde bulunan son
kullanıcı maddelerine göre satıcı ülkelerin
izni olmadan başka ülkelere devri mümkün
değildir. Ayrıca daha önemli husus ise
silahların bir milis organizasyonu tarafından
ele geçirilmiş olmasıdır. Olayın ardından kısa
bir süre sonra Fransa, füzelerin kendisine ait
olduğunu
ancak
silahları
kimseye
vermediklerini açıkladı. Geçen süreye rağmen
Fransa’ya yönelik ne ABD nezdinde ne de BM
nezdinde herhangi bir yaptırım uygulanmadı.
3. nesil bir ATGM olan Javelin, tek er
tarafından kullanılabilmesi ve at-unut bir
şekilde ateşlenebilmesi ile oldukça tehlikeli
bir sistemdir. Javelin gibi pahalı ve komplike
bir sistemin LUO güçleri dışında BAE'nin
bölgedeki özel birlikleri veya diğer askeri
birlikleri tarafından kullanılıyor olması
oldukça kuvvetli bir ihtimaldir.
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Fatih Mehmet Küçük

Lazer Güdümlü Obüs Mühimmatı
Gharyan kentinde UMH tarafından ele geçirilen mühimmatlar arasında Javelin
kadar dikkat çekmeyen ancak çok önemli olan bir mühimmat daha mevcuttu: Lazer
Güdümlü 155mm GP6 mühimmatı. 25 km menzilli olan bu mühimmat çekili AH4 obüs
sisteminden kullanılabilmektedir.

Vekil-müşterek
savaşa evriliş

Çin merkezli Norinco firması tarafından üretilen GP6 mühimmatı ve AH4 çekili
obüsü, Şubat 2018'de BAE tarafından sipariş edilmiştir. Libya'da daha önce yine Çinli
GP1 mühimmatının kullanılması bu alımda şüphe çekmişti ancak yine de alımın
Yemen için yapıldığı düşünülmüştür. Bu nedenle, Libya'da AH-4 çekili obüsü
konuşlandırıldığı da varsayılmakla birlikte farklı bir husus da gündeme gelmektedir.
Pantsir gibi komplike hava savunma sistemleri bile gördüğümüz vekalet savaşlarında
hassas güdümlü mühimmat noktasında da farklı bir döneme girdiğimiz daha net
anlaşılıyor.
Savaş | Vekalet mi? Müşterek mi?
Hafter'in Trablus'taki UMH'ye yönelik
operasyon başlatacağı henüz yeni dile
getirildiğinde, birçok kesimde Hafter
güçlerinin ezici bir zafer kazanacağı
görüşü hakimdi. Hafter güçlerinin (LUA)
başlangıçtaki başarılı ilerleyişi, Trablus
yakınlarına yaklaşmasından itibaren
durdu. Bölgeye Türkiye'den yola çıkan
Kirpi II ve Vuran araçlarının ulaşmasının
ardından
gelişen süreçte LUO’nun
taarruzu kırıldı ve UMH birlikleri
LUO’yu püskürtmeye başladı. Bazı
kentlerde karşılıklı çekişmenin sürdüğü
dönemde BAE tarafından LUO'ya yapılan
kuvvetli destekler, çatışmaların seyrini
değiştiremedi.

devredilen eski Sovyet üretimi silahlar ve
çeşitli depolardan ele geçirilen silahlar
dışında bilfiil kullanımdaki sistemler
sahaya çıktı. İlk aşamada henüz sektörde
büyük ağırlığı olmayan üreticilerin
araçları görüldü. (Keza Suriye'de de yeni
zırhlı
araçların
çeşitli
unsurlarca
kullanıldığına şahit olduk.) Bölgede
bulunan 3. nesil ATGM sisteminden,
henüz birçok ordunun kullanıma almadığı
lazer güdümlü obüs mühimmatına kadar
geniş bir yelpazede ve hatta gelişmiş hava
savunma
sistemlerinden
bile
bahsedilebilen bu bölgede, vekillere
yönelik silah desteği kadar sahada
ülkelerin
kendilerine
bağlı
birçok
personel bulundurdukları yönünde de
kuvvetli işaretler verilmiştir.

Libya’da yer alan savaşta, Suriye'dekinin
dışında bir yaklaşım ile vekillere
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Çıkmaz Sokak: Doğu Akdeniz
Ahmet Bayar

Akdeniz, Türk dış politikasının hemen hemen her döneminde kendine özgü önemli bir
yer bulmuştur. Dönemlere göre inişli çıkışlı olan jeopolitik önemine karşın hiçbir
zaman Türk dış politikasından ayrı düşünülmemiştir. Bu çalışmada, Kıbrıs'ın
taksiminden sonraki dönem ele alınacağı için Doğu Akdeniz’in binlerce yıllık
geçmişinde sadece gerekli görülen yerlerde atıfta bulunulacaktır.

Vatiya hava üssünde Bayraktar TB2 tarafından vurulup hafif hasar alan Panstir-S1 hava

Öncelikle Doğu Akdeniz’in Türkiye için önemine bakacak olursak; kıyıdaş olan
devletler, Kıbrıs Adası, Ada’nın stratejik konumu, ada üzerinde kurulu KKTC
bünyesindeki Türklerin haklarının korunması ve özellikle son yıllarda açığa çıkan
bölgedeki enerji kaynaklarının varlığı sebebiyle bölge Türkiye’nin dış politikasında ön
sıralarda kendine yer bulmaktadır.

savunma sistemi

Yakın dönemde Yemen'de Husiler tarafından üretilen (devşirilmiş veya montajlanmış
olması daha olası) balistik füzeler, insansız mini drone'lar ve hava-hava füzelerinden
türetilmiş satıhtan havaya füze sistemleri gibi gelişmeler de bu denkleme eklendiğinde
Libya'da BAE, Yemen'de İran etkisi ile vekalet savaşları olarak sunulan şeyin en
sonunda vekil-müşterek savaşa doğru evrildiği görülmüş oldu.
Tüm bu noktalardan sonra;
Rusya’nın ilk olarak Wagner gibi ‘paramiliter’ örgütler ile dahil olduğu Libya
denkleminde, MiG-29 ve Su-24 gibi savaş uçaklarını bölgeye nakledip bu durumu
resmi olarak kabul etmemesi ve Fransa’nın, AB’yi kullanarak BM ambargosunu
koruma adı altında Akdeniz’de "UMH’ye yönelik tek taraflı ambargo dayatma" amaçlı
icra ettiği IRINI Operasyonu hem uluslararası ilişkiler hem de savunma ve güvenlik
boyutu ile derinlemesine incelenmesi gereken ayrı bir çalışma konusu olarak
karşımıza çıkmaktadır ve bu yazının inceleme konusu dışında kalmıştır.
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“

Çıkmaz Sokak: Doğu Akdeniz
Ahmet Bayar

…bölge önemini yitirmemiş, aksine
giderek bölge ülkelerinin kesişim
noktası haline gelmiştir.

“

Fotoğraf: T.C. Dışişleri Bakanlığı

Bölgenin Jeopolitik Önemi
Doğu Akdeniz birçok ülkenin deniz ile bağlantısını kurarak dünyaya açıldıkları bölge
olmakla birlikte, buradaki ülkelerinin istikrarsızlığı, az gelişmişliği, yaşanan bölgesel
çatışmalar
ve
iç
savaşlar
neticesinde
gerçek
anlamda
potansiyelini
yansıtamamaktadır. Bu istikrarsızlık yine en çok bölge ülkelerinin etkinliğini
kısıtlamakta, maksimum faydanın elde edilmesinin önüne geçmektedir. Bölgede
bulunan Kıbrıs Adası anahtar rolde olup, ileri bir karakola benzetilebilir. Ada, geçiş
güzergahlarının merkezinde bulunmakta ve konumu sebebiyle bölge hakimiyetinde
kritik bir yere sahiptir. Ada’da Türk askeri varlığının yanı sıra Birleşik Krallık’a ait
hava üslerinin bulunması bunu kanıtlar niteliktedir.
Bölgesel güçlere ev sahipliği yapan bu alan, Süveyş Kanalı vasıtasıyla Asya-Afrika
bağlantısını kurması ve önemli bir ticaret rotası olması sebebiyle, geçmişten bugüne
değin, bölgesel/küresel çapta hakimiyet mücadelelerine sahne olmuştur. Mısır’ın
devrik lideri Nasır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirilmesi ve akabinde yaşanan İsrail Birleşik Krallık - Fransa müdahalesi, Kıbrıs Adası üzerindeki egemenlik çabaları,
yine Birleşik Krallık’ın Ada’da garantör ülke sıfatıyla
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söz sahibi olması ve askeri varlığını
sürdürmesi, Suriye iç savaşı sebebiyle
bölgede
bulunan
çeşitli
ülke
donanmalarına ait filolar, bölgedeki Rus
askeri varlığı ve son olarak Rusya’ya
Tarsus Limanı üzerinden verilen uzun
yılları kapsayacak ticari imtiyazlar…
Yukarıda bahsi geçen hususlardan ötürü
bölge önemini yitirmemiş, aksine giderek
bölge ülkelerinin kesişim noktası haline
gelmiştir.
Kilit Faktör: Kıbrıs
Bölge hakimiyetinde anahtar role sahip
Kıbrıs Adası ile ilişkilerimiz çok eskilere
dayanmaktadır. Fakat konumuz gereği
tarihi detaylarla konudan kopmamak
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adına Kıbrıs ile ilgili bölümü, Türkiye’nin
Ada'ya 1974 yılındaki müdahalesinden
almanın daha faydalı olacağı
görüşündeyim. Ada'da yaşayan Türklere
yıllar boyu uygulanan çifte standartlar,
haksızlıklar ve daha da ileriye giderek
toplu katliamlara varan olaylardan sonra
gerçekleştirilen harekat ile ortaya çıkan
Ada’nın bugünkü siyasi görünümü, gerek
Ada’daki Türk varlığı açısından gerekse
Türkiye açısından tarihi bir dönüm
noktasıdır.

Yapılan anlaşmalarla Ada'da garantör
ülke konumunu halihazırda elinde
bulunduran Türkiye, bölgedeki etkinliği
açısından önemli bir kazanım elde
etmiştir.
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Bunlar güncel veriler olup son zamanlarda
yapılan doğal kaynakların tespitine yönelik
keşif/sondaj faaliyetleri ile bölgenin önemini
daha da arttırmıştır.

Çıkmaz Sokak: Doğu Akdeniz
Ahmet Bayar

KKTC ile eşgüdümlü olarak yürütülen dış
politika ‘’yavru vatan’’ tanımını doğrulamakta
olup, Türkiye’nin KKTC’nin karadaki ve
denizdeki egemenlik haklarını diğer ülkelerin
inisiyatifine
bırakmayacağının
delili
niteliğinde olması bakımından önemlidir.
Daha önce de değinildiği gibi; Ada’nın
konumu, bölgenin denetimi hususunda kritik
önem arz etmektedir. Yunanistan, Türkiye,
Suriye, İsrail, Filistin, Ürdün,
Mısır ve
Libya’dan oluşan bölge ülkelerinin etki
alanında bulunan Ada'nın, GKRY’nin AB
üyeliğiyle Avrupa’yı da bölge siyasetine dahil
etmesiyle, Süveyş Kanalı sonrası sahip
olduğu küresel konumu perçinlenmiştir.
Böylesine jeostratejik öneme sahip bir bölge,
doğal olarak dikkatleri üstüne çekmektedir.
Özellikle son yıllarda bölgedeki doğal
kaynakların keşfine yönelik girişimlerin de
işin
içine
girmesiyle
Doğu
Akdeniz,
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belirsizliklerle dolu çekişmelerin
noktası olmaya başlamıştır.

kaynak

Ekonomik Tablo ve Potansiyeller
Konuyu daha da netleştirmek amacıyla
ekonomik veriler ile değerlendirme yapmak
isabetli olacaktır. G-20 ülkesi olup 1 Trilyon
Dolara yakın GSMH’si ile Türkiye, AB üyesi
Yunanistan,
nüfusuna
oranla
ciddi
sayılabilecek bir ekonomisi olan İsrail,
Süveyş Kanalı ile ticaret güzergahına yön
veren Mısır, önemli petrol kaynaklarına sahip
Libya ve son olarak GKRY'nin üyeliği
sebebiyle bölgede kendinden daha fazla söz
ettirmeye başlayan AB bölgedeki etkin
aktörlerdir.

Öncelikle Mısır tarafından yapılan keşifler,
bölgede faaliyetlerin devamına ilişkin önemli
rol oynamıştır. Ardından İsrail’in 2001-2010
yılları arasında Tamar ve Leviathan keşifleri,
derin deniz gaz keşifleri konusunda bölgenin
potansiyelini ortaya koymuştur. Böylece
meselenin çevre ülkelerde gündemin üst
sıralarında yer almasına sebep olmuştur.
Kıbrıs Adası genelinde ise durum GKRY’nin
2007, 2012, 2016 yıllarında açtığı üç
hidrokarbon arama ihalesi ile KKTC’nin
TPAO’ya 2011 yılında verdiği parsellerle
değişmeye başlamıştır. Bölgedeki ilk önemli
keşif ise GKRY’nin 2011 yılında 12 numaralı
parselinde yapılmıştır (Afrodit).
Mısır’ın İtalyan Eni şirketine verdiği yetki ile
yapılan keşif çalışmalarında 2015 yılı bölgede
dönüm noktası olmuştur. Mısır sularında
keşfedilen 850 bcm gaz içeren sahanın keşfi,
bölgedeki en büyük keşif olup konuyu çok
farklı boyutlara taşımıştır. Zohr adındaki gaz
sahası, Akdeniz’de o güne kadar yapılan en
büyük keşif olması sebebiyle ayrı bir öneme
sahiptir. Ayrıca bu keşif, bölge ülkelerinin bu
yöndeki faaliyetlerinde haklı olduklarını
doğrulayan bir nitelikte olmakla birlikte,
ilerisi için motivasyon kaynağı olmuştur. Diğer
bir konu ise, bu kadar önemli keşiflere karşın
bölgede
halihazırda
yeterince
arama
faaliyetlerinin yapılmamış oluşudur. Örnek
vermek gerekirse, Türkiye henüz büyük
ölçekte keşif/sondaj faaliyetlerine girişmemiş
ancak önümüzdeki dönemde bu çalışmaların
artırması
beklenmektedir.
Bu
açıdan
bakıldığında, şu an bile üst düzeyde seyreden
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bölgedeki gerilimin ilerleyen dönemlerde
artacağını söylemek, hayalperest bir yaklaşım
olmayacaktır.
"Doğu Akdeniz’de Keşfedilmeyi
Doğal Gaz Potansiyeli"

Bekleyen

Doğu Akdeniz’in gaz potansiyeli söz konusu
olduğunda temel kaynak olarak ABD Jeoloji
Kurumu
(USGS)
çalışmaları
esas
alınmaktadır. USGS, 2010 yılında Doğu
Akdeniz’deki iki havzada (Türkçede basen
olarak da kullanılmaktadır) jeolojik esaslı
değerlendirme sonucunda teknik olarak
çıkarılması
mümkün
fakat
henüz
keşfedilmemiş petrol ve gaz varlığı hakkında
iki önemli çalışma yayınlamıştır. USGS’nin
Mart 2010’da çoğunlukla İsrail, Gazze Şeridi,
Güney Kıbrıs ve Lübnan açıklarını kapsayan
Levant Havzası’nın petrol ve gaz potansiyelini
değerlendirdiği çalışması, söz konusu havzada
teknik olarak çıkarılması mümkün fakat
henüz keşfedilmemiş 1,7 milyar varil petrol ve
3,5
trilyon
metreküp
(tcm)
doğalgaz
bulunduğunu öngörmekteydi. USGS’nin Mayıs
2010’da yayınladığı bir başka değerlendirmede
ise Nil Deltası Havzası’nda teknik olarak
çıkarılması
mümkün
fakat
henüz
keşfedilmemiş 1,8 milyar varil petrol ve 6,3
tcm doğalgaz bulunduğu tahmin edilmektedir.
Yani
Levant
Havzası’na
nazaran
Nil
Deltası’nda yaklaşık aynı miktarda petrol
fakat iki kat doğalgaz bulunduğu tahmin
edilmiştir. Özetle, USGS’nin Nil Deltası
Havzası ve Levant Havzası’nı kapsayan
çalışmaları, Doğu Akdeniz’de toplamda teknik
olarak çıkarılması mümkün fakat henüz
keşfedilmemiş 10 trilyon metreküpten fazla
doğal gaz olduğunu öngörmektedir.
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Hakimiyet Savaşı: Libya
Ahmet Bayar
Türkiye’nin Bölgedeki Varlığı
Suriye’deki iç savaş ile zaten yoğunluğun
had safhada olduğu Doğu Akdeniz’de,
Türkiye de yürüttüğü yoğun diplomasiye
paralel olarak askeri varlığını her geçen
gün arttırmaktadır. Uluslararası hukuka
göre maksimum 200 deniz mili olmak
üzere münhasır ekonomik bölge hakkına
sahip olan Türkiye, Ada’daki varlığını da
kullanarak KKTC ile eşgüdümlü olarak
yürüttüğü politikayla bölgede etkin
durumdadır. Yine aynı eşgüdüm ile
Türkiye,
Suriye’nin
kuzeyinde
oluşturulmak istenen ve ucu Doğu
Akdeniz’e açılmak istenen PKK/YPG
girişimlerini
bölgede
yaptığı
operasyonlarla
engellemiş
ve
bu
coğrafyada kendinden bağımsız olarak
kurulu düzenin değiştirilemeyeceğini
göstermiştir.

Yaklaşık 40,000 asker ile adada hazır
bulunan Türk kuvvetlerine ek olarak
bölgede TB-2 İHA/SİHA, Fırtına obüsleri,
Leopard 2 tankları, Yavuz ve Fatih derin
sondaj
gemileri,
Barbaros
sismik
araştırma
gemisi,
Türk
Hava
Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, deniz
karakol uçakları, AWACS’lar, donanmaya
ait denizaltılar, fırkateynler ve çeşitli
görev
gruplarıyla
gerek
araştırma
faaliyetleri esnasında refakat amacıyla
gerekse de adadaki varlığı korumak
amacıyla görev icra etmektedir.
Ortaklıklar/Taraflar
Meseleyi daha net anlamak için kurulan
askeri/ekonomik ittifaklara göz atmak
faydalı olacaktır.

Böylesine karmaşık bir denklemde bir çok
unsurun bulunması, onu ikili ilişkilerin
ötesine taşıyarak çok uluslu ortaklıkların ve
bölgedeki organizasyonların ortak çıkarı
yapmaktadır. Bu bağlamda Doğu Akdeniz
meselesi Türk-Yunan, Güney/Kuzey Kıbrıs
çekişmesi olmaktan çıkıp uluslararası bir
düzeye gelmiştir.
Bu ortaklıkları somut olarak ortaya koymak
gerekirse, East-Med Doğal Gaz Boru Hattı
Projesi’nden bahsedilebilir. Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi, Yunanistan ve İsrail’in Türkiye’yi
by-pass ederek bölgedeki doğalgazı Avrupa’ya
taşımak
amacıyla
kurduğu
ortaklık,
Yunanistan ve GKRY’nin AB üyesi olması ve
ABD’nin
önemli
desteği
ile
beraber
düşünülünce konunun ciddiyeti net biçimde
ortaya çıkmaktadır. 2 bin kilometre olarak
inşa edilmesi planlanan hattın maliyetinin 15
milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.
Bölgenin önemli aktörü olan Türkiye’nin bu
planın ve ulaşım güzergahının dışında
tutulması çabası, Türkiye’nin faal olma
çabalarının doğruluğunu ispatlar niteliktedir.
Ayrıca Doğu Akdeniz Gaz Forumu bir diğer
önemli
organizasyondur.
Söz
konusu
toplantıya Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY), Yunanistan, İtalya, İsrail, Ürdün ve
Filistin’in Enerji Bakanlarının yanı sıra birçok
yetkili katılmıştır. Toplantıya Türkiye ve
KKTC’den katılımın olmaması ise dikkat
çekiyor.
Türk
tarafından
bakıldığında
Doğu
Akdeniz’deki bu potansiyel, mevcut enerji
aktarım üssü konumundan öteye geçerek
enerji kaynaklarının bizzat elinde bulunması
ihtimali bakımından önem taşıyor. Ayrıca
gelişen sanayisi ve iç tüketimine yetişemeyip
buradaki enerji açığını çeşitli dış ülkelerden
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temin eden Türkiye, bir bakıma ekonomik
bağımsızlık mücadelesi için elinden geleni
yapmaktadır. Hemen yanı başımızda meydana
gelen bu hadiselere karşı dış politikada pasif
bir duruş sergilemek, elbette ki ‘Mavi Vatan’
yaklaşımına ters düşecektir. Şahsi görüş
olarak belirteceğim nokta şudur; dış politikada
egemenlik haklarının kullanımı konusunda,
üstelik böylesine kritik önem taşıyan ve
muhtemeldir ki gelecekte ülkenin ekonomik
bağımsızlığı noktasında önemli dayanak
noktalarından biri olacak bu meselede,
Türkiye, yapması gerekeni yapmaktadır.
2004’ten bugüne Kıbrıs konusunda AB ile
tıkanan süreç çerçevesinde bekle-gör politikası
ile sonuca ulaşılamadığı ortadadır. Adil
paylaşım konusu defalarca gündeme gelmesine
rağmen Yunan tarafının sıcak yaklaşmaması,
bu konuda Yunanistan’ın Türkiye ile uzlaşma
yoluyla değil, kurulan ittifaklar ile razı etmeye
yönelik
yaklaşımını
sergilediğinin
göstergesidir. Türkiye askeri, ekonomik,
jeostratejik konumu, Rusya-ABD arasındaki
denge politikası ve Suriye’deki hareket
kabiliyetlerini elinde koz olarak bulundurarak
bu ittifaklara ve bölgede yaratılmaya çalışılan
oldu bittilere imkan vermeyeceğini, kararlı
duruşuyla
sergilemektedir.
Şu
bilinen
gerçektir
ki
bağımsızlık
başkalarının
inisiyatifine bırakılacak bir mesele değildir.
Mavi Vatan, Türkiye’nin denizlerdeki ana
vatanıdır ve kara sınırından önemsiz değildir.
O halde yapılması gereken şey tüm ittifaklara
karşı egemenliğimizin savunulmasıdır.
Kaynaklar:
• urksam.org
• insidearabia.com
• pubs.usgs.gov
• setav.org
• Bilkent Enerji Notları No. 12
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Türkiye’nin Uluslararası Sistem İçi Olma Durumu
Ahmet Keleş

Bu çalışmanın ilk bölümünde Türkiye'nin uluslararası sistem içindeki yeri
tanımlanmaya çalışılacak ve böylece Türkiye'nin uluslararası arenada ne tür bir
devlet olduğu açıklanacaktır. İkinci bölümde ise, uluslararası sistem içindeki
yeri tespit edilen ülkemizin neden uluslararası sistem içi olması gerektiği
konusuna açıklama getirilmeye çalışılacaktır.
Türkiye’nin Sistem İçindeki Yeri

"Türkiye'nin konumu"
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devlet küresel sisteme ve bölgesel altsistemlere etki edemiyorsa ve oradaki
politikaları
kendi
ulusal
çıkarları
doğrultusunda
etkileyemiyorsa
bu
büyüklük
eksik
kalacaktır.
Yani
Bauman’ın tanımına bir de “küresel

Öncelikle, bir büyük devlet tanımının
yapılması
ve
bunun
üzerinden
Türkiye’nin
konumunun
incelenmesi
gerektiğini düşündüğümü belirtmeliyim.
Böylesi bir yöntem, aynı zamanda, dış
politikadaki
muhataplarımızın
da
uluslararası sistemdeki büyüklüklerini
anlamamıza yardımcı olacaktır.

niteliğinin
değişebileceğini
gerekmektedir.

Ünlü sosyolog Zygmunt Bauman’ın bir
tanımıyla başlayalım. Bauman’a göre bir
devlet, yasama ve yürütme erklerini
ekonomik, askeri ve kültürel normlarıyla
diğer devletlerden ayırabildiği ölçüde
bağımsız ve büyük bir devlet olur. Ayrıca
böyle
devletlerin
sayısı
iki
elin
parmaklarını geçmez. Tanım bize kısaca,
devletlerin iç işleri anlamına gelen
yasama ve yürütme erklerini bağımsız bir
biçimde çalıştırabilmek için ekonomik,
askeri ve kültürel konularda diğer
devletlere karşı herhangi bir bağlılığının
olmaması gerektiğini söylemektedir. Bu
tanıma
katılmakla
birlikte
eksik
olduğunu düşünüyorum. Böylesi bir
devlet büyük olmakla birlikte söz konusu

Yukarıda verdiğim büyük devlet tanımını
okuduktan
sonra
Türkiye’nin
bu
kapsama, halihazırda, girmediğini çok
rahatlıkla
söyleyebiliriz.
O
halde
Türkiye’yi nereye konumlandırabiliriz?
Türkiye,
küresel
sisteme
etkisi
bakımından
incelendiğinde,
sistemin
gidişatını belirleyecek ölçüde bir ağırlığa
ve gerekli güç unsurlarına (askeri,
ekonomik, nüfus vb.) sahip bir ülke
değildir. Ancak, bölgesel politikaya
yapacağı etki açısından incelediğimizde
Türkiye, bölge politikalarını etkileyebilen,
büyük devletlerden gelen zorlamalara
dayanabilecek
ve
onların
bazı
davranışlarını
etkileyebilecek
bir
devlettir.
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sistemi ve bölgesel alt sistemleri
etkileyebildiği
ölçüde”
büyüklüğün

eklemek
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Türkiye’nin Uluslararası Sistem İçi Olma Durumu
Ahmet Keleş

Bu
okumayı
tersine
yaptığımızda;
Türkiye’nin bulunduğu bölgelerde etkili
olan bir büyük devletin, Türkiye’nin
politikalarının yönünün belirlenmesinde
etkili olabildiğini ve genel itibarıyla kendi
politikasını
dayatmaya
kalkmasına
imkan veren bir durumun ortaya çıktığını
söyleyebiliriz. Bu noktada, Türkiye için
bir Orta Büyüklükte Devlet (OBD)
denilebilir. Nitekim Türk dış politikası
üzerine yazılmış birçok kaynak bu görüşü
paylaşmaktadır.
Bir OBD olarak Türkiye, bölgesindeki
dinamikleri göz önüne alarak geliştirdiği
kendine özgü politikaları uygulamak
istediğinde karşısına dikkate almak
zorunda olduğu karmaşık ve iç içe geçmiş
bir ilişkiler ağı sorunu çıkmaktadır.

6.07.2020

Böylesi bir sorun, ulusal çıkarları gereği
atacağı her adım öncesinde, bölgedeki
mevcut büyük devletlerle belli başlı
birtakım görüşmeleri ve başlangıçta
belirlediği politikadan birtakım tavizleri
zorunlu kılabilir. Bu, OBD olmanın doğal
bir getirisidir, çünkü bir büyük devletten
gelen baskılara uzun süre dayanacak
kapasiteye henüz sahip olunmamıştır.
Böylesi
durumlarda
Türkiye
gibi
devletler, büyük devletler arasındaki güç
dengesini de denkleme dahil etmeyi ve
onların
aralarındaki
mücadelelerden
yararlanmayı bir çözüm yolu olarak
kullanmaya çalışırlar. Böylelikle bir OBD
olarak Türkiye, kendine alan açabilir ve
bölge politikası üzerindeki etkinliğini
artırabilir.

Üstteki
bölümde
bahsedilenlerden
yola
çıkıldığında, Türkiye’nin uluslararası sistem
içi bir ülke olması gerektiği çıkarımını
yapabilirsiniz.
Ancak,
bunu
biraz
gerekçelendirmek gerekiyor.
Bir OBD olarak Türkiye’nin, ulusal çıkarları
gereği ihtiyaç duyduğu politikaları belirleyip
izlerken dikkate alması gereken, bazıları
birbirinden bağımsız olan, birçok değişken
vardır. Dolayısıyla, bütün bu değişkenleri
gözetmek ve birbirleri arasında ilişki kurmak
gibi zor bir işi yerine getirirken uluslararası
sistemin dışına itilmiş olmak, OBD olarak
Türkiye’nin seçeneklerini azaltıcı ve işini daha
da zorlaştırıcı bir etkiye sahip olacaktır. Doğal
olarak, uluslararası iş birlikleri ve kamuoyu
oluşturma yoluyla elde edeceği yarardan
mahrum kalması durumu ile karşı karşıya
kalacaktır. Karşılaştığı bir baskıda, özellikle
de baskı kendisinden büyük bir devletten
geliyorsa, bu baskıları dengeleyecek ve kendi
çıkarlarını olabildiğince koruyacak bir yol
olarak uluslararası sistemin içinde olmak ve
özellikle uluslararası hukuk vurgusuna özen
göstermek, uluslararası kamuoyunu arkasına
alabilme imkanı sunarak baskı karşısında
kalınan olumsuz durumdan çıkışı sağlayabilir.
Uluslararası sistem içi olmanın bir başka
getirisi de söz konusu baskıyı dengeleyecek bir
denge politikası güdülmeye kalkıldığında iş
birliği yapılabilecek devlet sayısının sistem
dışı bir devlete göre fazla olmasıdır, ki bu da
bir OBD için çok kritik bir öneme sahiptir.
Uluslararası kamuoyu oluşturma veya baskı
hissedilen büyük devleti dengeleyecek bir
devletle
iş
birliği
yapabilme
imkanı,
Türkiye’nin şimdiye dek yararlandığı ve
yararlanmaya devam ettiği iki olgudur.
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Uluslararası kamuoyu oluşturabilmek adına,
uluslararası örgütlere üyelik ve bu üyelikten
doğan yükümlülükleri yerine getirmenin yanı
sıra uluslararası hukuk kurallarına vurgu
şimdiye kadar Türk dış politikasında
süreklilik kazanmış sayılabilecek hususlardır.
Türkiye bu sayede Bosna ve Kosova krizleri
sırasında bölgeye yönelik politikalarında
uluslararası destekçi bulabilmiş ve hatta belli
oranlarda bölgeye yönelik politikalarını
uygulayabilme imkanına kavuşmuştur. Bu
seçenek,
çoğunlukla
mevcut
ittifak
ilişkilerinizin
sınırlarını
zorlamanızı
gerektirmez, çünkü genellikle uluslararası
kamuoyu oluştururken hedeflenen ilk olarak
müttefiklerinizin
desteğini
arkanıza
alabilmektir ve eğer bu başarılırsa ittifak daha
sağlam bir yapıya kavuşmuş olur. Bu olmadığı
takdirde, önce ikinci seçeneğe başvurulur ve
dengeleyici başka bir güçle yapılan iş birliği
üzerinden yeniden bir uluslararası kamuoyu
oluşturulmaya çalışılabilir. Bu durumda da
eğer dengeleyici güç, imajı itibarıyla mevcut
müttefiklerinizin “hoş görmediği” bir ülkeyse
bu aşamada ittifak ilişkileriniz sarsılmaya
başlayabilir.
NATO Barış Gücü
(KFOR) bünyesinde
görev yapacak Türk
birliğinin 130
askerden oluşan ilk
konvoyu, binlerce
Kosovalı tarafından
davul-zurna
eşliğinde ‘En büyük
asker bizim asker’
sloganlarıyla
karşılandı.
|Temmuz 1999
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… ancak sistem içi
olma durumunun
devamlılığını
sağlayarak
sürdürebilir.

Türkiye’nin Uluslararası Sistem İçi Olma Durumu
Ahmet Keleş

İkinci seçenek olarak da bir başka büyük

açısından, durumun eskiye oranla giderek

devletle,

daha

baskı

hissedilen

gücü

esnek

bir

hal

aldığı

da

bir

dengelemek adına iş birliği yapabilme

gerçekliktir.

imkanından bahsedilebilir. Bu durum,

rahatlıkla denge politikası izleyebileceği

Türk

örneği

anlamına gelmez. Denge kurmak adına iş

bulunan ve günümüzde de Rusya’yla

birliği yapacağınız devlet, müttefikleriniz

kurulan ilişkiler bağlamında güncelliğini

tarafından

koruyan bir husustur. Bu seçeneğe kısaca

itilmeye müsait bir büyük devletse, ki

“denge politikası” diyebilmenin mümkün

Rusya böylesi konumda olan bir devlettir,

olduğu

görüşündeyim.

o devlet ile yapacağınız her iş birliği sizi

kıyasla

bu

dış

politikasında

seçeneğe

bolca

İlk

seçeneğe

başvurmak

her

bu,

uluslararası

Türkiye’nin

sistem

dışına

de onunla birlikte sistem dışına itilmeye

zaman için kolay ve sizin tercihinize bağlı

müsait

olmayabilir,

çünkü

Ancak

bir

devlet

haline

getirebilir.

bu

seçeneğe

Kanımca, Türkiye’nin günümüz itibarıyla

uluslararası

sistemin

üzerine en çok düşünmesi gereken konu

durumunu ve içinde bulunulan ittifak

budur ve hem Doğu Akdeniz hem de Orta

ilişkilerini

bulundurmak

Doğu coğrafyasında uzun erimde ulusal

zorundasınızdır. Eğer bir OBD iseniz

çıkarını korumayı ancak sistem içi olma

mevcut ittifak ilişkileriniz zaten sizi pek

durumunun

çok

sürdürebilir.

başvururken
göz

konuda

önünde

sınırlıyor

olabilir.

Bu

devamlılığını

sağlayarak

bağlamda, “esnek” ittifaklar kurulmuş
olması ve uluslararası arenada konum
itibariyle geçişkenliği kolaylaştıracak bir
kimliğe sahip olunması çok önemlidir. Bu
noktada

olaya

Türkiye

açısından

bakarsak eğer, Soğuk Savaş sonrasında
müttefikleriyle
ekonomik

ve

arasındaki
teknolojik

ilişkilerinde
bağımlılık

alanlarını azaltarak kendisine hareket
alanı açan ve ittifaklarını kendisi için
esnek

hale

getirmeye

çalışan

bir

Türkiye’den söz edilebilir. İttifak ilişkileri

6.07.2020

Defence Turk

17

5

Kutupsuz Bir Dünyada
Türkiye’nin Libya Politikası
Ahmet Keleş

yanıtı

aranacak

bir

soru,

uluslararası

sistemdeki paradigma değişiminin ABD’nin ve
bölge ülkelerinin dış politikasına nasıl bir

Uluslararası

Paradigma

Değişimi:

Kutupsuzluğa Geçiş

etkisinin olduğu şeklinde olacaktır.

Öncelikle, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan

Üzerinde

değinmek gerekmektedir. Küresel sistemin,

durulacak

ve

uluslararası sistemin geldiği son noktaya

yanıtlanmaya

çalışılacak diğer sorular ise şu şekildedir:

devlet

Türkiye’nin

sınırlılıklarına

Doğu

Akdeniz

politikalarıyla

aktörlerin

doğrudan

Libya arasında nasıl bir paralellik vardır?

etkileri

Türkiye’nin

değerlendirmeyi

Libya’ya

askeri

yardım

tepkilerinin

olduğuna

sınırları

ve/veya

yönelik
zorunlu

ve

dolaylı

inanç

bu

kılmaktadır.

göndermesi ve UMH’ye verilen destek sonrası

Yapılacak olan kısa değerlendirme yoluyla,

ortaya

ortaya çıkan karmaşa halinin ve bir dönem

çıkması

olası

senaryoların

olumlu/olumsuz yanları nelerdir? Berlin ve

“yönlendirici

Moskova zirvelerinin sahada yansıması nasıl

ABD’nin bu yetisinin göreli olarak görünmez

olmuştur?

oluşunun değerlendirilmesi kolaylaşacaktır.

Diğer

hedeflemektedir?

aktörler
Son

Libya’da

dönemde

İtalya

neyi
ile

Türkiye arasındaki iş birliği vurgusu ne
anlama gelmektedir?

Soğuk

lider”

Savaş’ın

olarak

bitimiyle

nitelendirilen

iki

kutuplu

uluslararası yapı ortadan kalkmıştır. Bu konu-

Libya, Kaddafi yönetimi devrildiğinden beri iç savaş ve karışıklıklara teslim olmuştur
ve günümüzde bu durum, bölge açısından daha büyük istikrarsızlıklara kapı aralama
riski taşımaktadır. Bu riskin, Türk karar alıcıları açısından kritik önemde görüldüğü
ve iyi yönetilmesi durumunda Türkiye için fırsatlar doğurabileceğinin
değerlendirildiğini söylemekse mümkündür. Ancak, her riskte olduğu gibi, kötü
yönetilmesi durumunda bir tehdide dönüşeceği de açıktır. Bu nedenle, çalışma
boyunca, Türkiye tarafından izlenen politikalarda dikkate alınması gereken hususlar
ve ortaya çıkması muhtemel olumsuzluklara odaklanılmaya çalışılacaktır.
Bir orta büyüklükte devlet olarak nitelenen Türkiye’nin, bölgedeki büyük devletlerin
varlığına rağmen Libya’yla imzaladığı iki mutabakat üzerinden etki alanını
genişletme çabasına nasıl girebildiği ve Libya’daki denkleme nasıl dahil olduğu,
çalışma bağlamında ele alınacak bir başka konudur. Özellikle ABD’nin askeri/siyasi
tutumu açısından pasif kalmasının gerekçesi ve bunun Türkiye dahil bölge ülkelerinin
hareketliliğine olan etkisi, bu bağlamda değerlendirme konusu olacaktır. Bu noktada
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Explosive Remnants of War in post revolution Libya - UN Development Programme @Flickr

da neredeyse tüm uluslararası ilişkiler ve
dış politika uzmanları fikir birliği
içerisindedir. Ancak, sonrasına ilişkin
görüşlerde çeşitlilik vardır. Kanımca,
ortaya çıkan dönemde askeri/siyasi güç
bileşenleri yönüyle ABD’nin en güçlü
aktör olduğunun açık olduğu ancak gücün
diğer
türleri
açısından
yapılacak
değerlendirmelerde ABD üstünlüğünün
aşındırıldığı ve bu bağlamda birden fazla
güç merkezinden söz edilebilecek bir
modelin ortaya çıktığı söylenebilir. Bu
durumun doğal sonucu olarak da tek
kutupluluk iddialarının kendiliğinden
geçersiz hale geldiği ileri sürülebilir.
Dolayısıyla, yeni durumu ABD’nin
yönlendirici
liderliğinde
bir
çok
kutupluluk hali olarak tanımlamakta
sakınca yoktur.[1]
Günümüzde

6.07.2020

ise

ABD’nin

yönlendirici

liderliğinin varlığı, en azından Orta Doğu
ve Doğu Akdeniz bağlamında epey
aşındırılmış görünmektedir. Bu durumun
altında yatan gerekçeleri irdelemeden
önce bu ülkenin yönlendirme yeteneğinin,
askeri/siyasi
gücü
ve
bu
gücü
destekleyecek ekonomik kapasitesinden
kaynaklandığını
iyice
vurgulamak
gerekmektedir. Bu kapasite ve gücü ile
ABD, dünya üzerindeki herhangi bir
noktaya güç aktarabilecek tek ülke olma
konumunu
uzun
süre
korumayı
başarmıştır. Ancak, uluslararası sistemde
devlet dışı aktörlerin varlığının niceliksel
olarak artmasının yanında niteliklerinin
de yükselmesi ve siyasi birtakım sonuçlar
elde
edebilecek
kapasitelere
ulaşmalarıyla birlikte ABD’nin, aslında
diğer tüm ülkelerin de, askeri/siyasi gücü
ile sonuç alma ve istedikleri koşulları
oluşturabilme kapasiteleri aşınmış ve sert

güç kullanımı, dış politika enstrümanları
arasındaki yerini daha alt sıralara doğru terk
etmek zorunda kalmıştır. Zaten, Obama
dönemi ulusal güvenlik strateji belgesi de bu
değişimi açık şekilde ortaya koymakta ve
ABD’nin tasarrufu önceleyen yeni stratejisinin
ana hatlarını çizmekteydi.[2]
Sert gücün alt sıralardaki seçenekler arasında
yer almaya başlamasıyla birlikte, bölgesel altsistemleri şekillendirme noktasında yumuşak
gücü önceleyen politikalar geliştirilmek
zorunda kalınmıştır. Ancak, yumuşak gücün,
kısa vadede sonuç alma yeteneğinden çoğu kez
uzak olan kapasitesi ve doğrudan amaca
hizmet edecek biçimde kullanımındaki zorluk,
ABD’nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki
etkisini düşürücü bir etki yapmıştır. Üstelik,
geçmişte bölgeye ve Afganistan’a yaptığı
müdahaleler
üzerinden
bölge
halkları
gözündeki imajı büyük bir yıkıma uğrayan
ABD’nin, savunduğu değerler üzerinden
bölgeyi şekillendirme yeteneğinin önünde
büyük engeller oluşmuştur. Bu açıdan
bakıldığında, ABD’nin yumuşak gücünün bölge
üzerinde, bölge ülkelerinin yumuşak güçlerine
kıyasla belirgin bir üstünlüğü olmaması
dolayısıyla bir rekabete girmek zorunda
kaldığı rahatlıkla söylenebilir. Girdiği bu
rekabette de şimdilik umduğu noktanın
uzağında kalmıştır.
Sert gücün, devlet dışı aktörlerin yarattığı
güvenlik krizlerinde aktif bir biçimde
kullanımının zararlı etkilerini gören ABD’nin
stratejisindeki bu değişimin, Soğuk Savaş
sonrası özerkliği artan bölgesel güçler
açısından, hareket alanlarının daha da
genişlemesi anlamına geldiğini söylemek
mümkündür. Bu durum sonucunda, daha
önceleri güç kullanımları büyük oranda sistem
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tarafından sınırlandırılmış olan bölgesel
aktörlerin proaktif savunma önlemleri alma
noktasında hareket serbestisinin arttığını
söyleyebiliriz. Bu noktada, Türkiye’nin de bu
artan hareket serbestisinden yararlanmakta
olduğu gözlemlenebilir.
Tüm bu anlatılanlar yoluyla, uluslararası
sistemde hareketliliğin/karmaşanın artmasına
yol açan gelişmelerin bir yönü ortaya
koyulmuştur. Artan hareketliliğin sonucu
olarak, sistemin dağınık bir görünüme
büründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir
karmaşa hali olarak nitelenebilecek bu
görünümün, devletlerin çok hızlı ve anlık
gelişen olaylara tepki vermesi zorunluluğunu
doğurduğunu ve bu bağlamda uzun dönemli
stratejiler oluşturmanın giderek zorlaştığını
ileri sürebiliriz. Kurulduğu andan itibaren
uzun
dönemli
bir
“büyük
strateji”
geliştirmekte zorlanan ve dış ve güvenlik
politikaları bağlamında ad hoc süreçler
işletmek zorunda kalan Türkiye için[3], strateji
geliştirme açısından, yeni durumun getirdiği
dezavantajlardan söz etmek pek mantıklı
görünmüyor.
Aksine,
artan
hareket
serbestisinin proaktif savunma önlemlerini
uygulamaya geçirmede sağladığı rahatlık,
karar alıcıların hareket alanını genişletmiş
durumda.
Sonuç olarak, uluslararası sistemde gücün
giderek devlet dışı aktörlere yayılması ve
gücün değişik türlerinin ortaya çıkmasından
kaynaklanan
yeni
güvenlik
sorunları,
askeri/siyasi güç unsurlarının müdahalesiyle
ortadan
kaldırılamayacak
niteliktedir.
Özellikle siber güç gibi yeni güç türleri
devletlerin henüz tam anlamıyla sahip
olamadığı
bir
konumdadır.
Bu
gibi
nedenlerden dolayı ulusötesinden gelen güven-
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lik
problemlerine
karşı
sert
güç
unsurlarının
kullanılması,
güvenliği
sağlamaya yetmemekte ve maliyeti
açısından pahalıya mal olmaktadır. ABD,
bunu doğrudan tecrübe etmiştir. Bundan
dolayı, güç aktarımı konusunda dünyanın
en yetenekli devleti olan ABD, tasarruf
odaklı yeni güvenlik politikalarına ve
gücün
diğer
türlerine
odaklanmış
durumdadır. ABD’nin liderlik konumunun
en büyük ve olası rakibi olan Çin ise iç ve
bölgesel meselelerini aşıp küresel düzeyde
askeri/siyasi
gücünü
kullanabilecek
düzeye henüz erişememiştir. Böyle bir
girişime kalkışması halinde, oluşturmak
zorunda kalacağı ittifak sisteminden söz
edilememesi bir kenara, Çin’in bir
ittifaklar grubuna kabul ettirebileceği
normlar/değerler dizini bile ortalarda
görünmemektedir. Dahası Çin, yumuşak
gücü açısından sicili bozuk bir ülke olarak
görülmekte ve Konfüçyüs Enstitüleri ile

gerçekleştirmeye çalıştığı imaj çalışmaları
henüz
meyvelerini
vermişe
[4]
benzememektedir.
Hem ABD hem de en yakın rakibi Çin’in
küresel meselelere doğrudan müdahale
edemeyecek bir konumda oluşu; gücün
belli kutuplarda toplanmak yerine,
değişik türleriyle birlikte, dünya üzerinde
yayılım
göstermesi;
yıkıcı
askeri
çekişmelerin yerini zenginleşme çabası ve
ticaret savaşlarının alması; dünya geneli
artan popülizm ve bunun bir yansıması
olan otoriterliğin yükselişiyle birlikte
uluslararası liberal kurum ve değerlerin
azalan belirleyici etkisi gibi etkenler yeni
dönemin uluslararası sisteminin bir çeşit
kutupsuzluk
hali
olduğunun
[5]
göstergeleridir. Her ne kadar, karşılıklı
ortak kararlar alınması bir zorunluluk
olarak hala daha varlığını koruyor olsa da
dünyanın en büyük güçlerinin askeri

müdahaleler
konusunda
pasif
kalmayı
seçmelerinin bölgesel güçlere açtığı alanın,
bölgesel
güçler
tarafından
doldurulmaya/değerlendirilmeye
çalışılması,
karşılıklı ortak karar mekanizmalarının da
sağlıklı bir biçimde işlememesi sonucunu
doğurmaktadır.
Kanımca,
Türkiye-Rusya
ilişkileri, bu bağlamda, yeni dönemin karşılıklı
ortak karar alma mekanizmalarının temel
karakteristiklerini ve sınırlılıklarını en iyi
yansıtan örneklerinden biridir.
Doğu Akdeniz ve Libya
Uluslararası sistem düzeyindeki değişimin
bölgesel aktörlerin dış politikalarında daha
aktif tutumların içerisine girebilmesine olan
etkisinin,
Türkiye’nin
2000’li
yılların
başlarından itibaren devam etmekte olan Doğu
Akdeniz konusundaki sorunlarda daha somut
adımlar atabilmesine ve askeri gücünün bu
kadar geniş bir alanda devreye girmesinde
kolaylaştırıcı olduğunu düşünüyorum. Böylece,
2002 yılından bu yana giriştiği çabalarla
birlikte
çevre
ülkelerle
çeşitli
MEB
antlaşmaları imzalamaya çalışan GKRY
politikalarına
karşılık,
siyasi/diplomatik
girişim olanağının kalmadığının düşünüldüğü
bir aşamada, Türk Silahlı Kuvvetleri
aracılığıyla sert gücü önceleyen politikaların
etki sahasını Libya’ya yaymak mümkün
olmuştur.
Geçmişte Mısır, İsrail, Lübnan ve Suriye ile
çeşitli antlaşma girişimleri olan ve bunların
büyük çoğunluğundan istediği sonuca yakın
sonuçlar alan GKRY politikalarına karşılık
yoğun diplomatik/siyasi çabalara girişmesi
gereken Türkiye’nin çabaları, ancak Lübnan
meclisinin
imzalanan
antlaşmayı
onaylamaması gibi sınırlı bir sonucun
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alınmasını sağlayabilmiştir. Böylece GKRY
yönetiminin Doğu Akdeniz’de fiili durum
yaratma çabaları belli ölçülerde başarıya
ulaşabilmiş ve Rum Yönetimi belli deniz
sahalarında petrol arama faaliyetleri için
çeşitli şirketlerle görüşmeler başlatabilmiş,
hatta, birtakım arama izinleri verebilmiştir.[6]
GKRY’nin bu girişimlerinin Annan Planı’nın
görüşmelerinin
sürdüğü
bir
sırada
gerçekleşiyor olması, GKRY’nin kendini
Ada’nın tek temsilcisi olarak görüp bu yönde
hareket ettiğinin de ayrıca bir göstergesi
durumundadır.
Nitekim,
Ada’da
gerçekleştirilen
referandum
sonuçlarıyla
birlikte bu fiili durum yaratma çabası açıklık
kazanmıştır. Ada’nın Türk tarafının Annan
Planı’na evet derken Rum tarafının büyük bir
çoğunluğunun hayır oyu vermesi, Rum halkı
nezdinde orta yolun bulunmasına yönelik bir
çözüme sıcak bakılmadığının göstergesi
olmuştur. Türkiye’nin ise bu gelişmelere
karşılık,
yürütmeye
çalıştığı
AB
ile
müzakereler
nedeniyle
diplomatik/siyasi
sınırlarda kalan girişimlerinde tansiyonu
yükseltmemeye
çalıştığını
söylemek
mümkündür.
Ancak,
günümüzde
durum
değişmiş
görünmektedir. Türkiye ile AB arasındaki
üyelik müzakerelerinin askıda olması ve
göçmen/mülteci krizi konusundaki çeşitli
anlaşmazlıkların
varlığı,
Türkiye’nin,
diplomatik/siyasi çözüm yollarının ötesindeki
birtakım önlemleri daha kolay devreye
sokmasının önünü açıcı bir etki göstermiştir.
Türkiye, bu doğrultuda, ilan ettiği “Mavi
Vatan” politikası uyarınca askeri güç
unsurlarını etkin bir biçimde devreye
sokmuştur.
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Mavi
Vatan
politikası,
yukarıda
bahsedilen sistemsel değişimlerin de
etkisiyle,
Türkiye’nin
etki
alanını
Libya’yla imzaladığı iki mutabakat
üzerinden
bu
ülkeye
doğru
genişletebilmesinin
önünü
açmıştır.
Böylesi bir genişleme yoluyla, Türkiye,
etki alanını Doğu Akdeniz’in ötesine Orta
Akdeniz’e doğru genişletebilme imkanına
kavuşmuştur.
2000’li yılların başında hem GKRY hem
de Yunanistan’ın girişimleri ve fiili durum
yaratma çabalarıyla ortaya çıkan tabloda
etki alanı sınırlandırıldığı düşünülen
Türkiye,
böylece
durumu
tersine
çevirecek ve kendi yararına bir fiili
durum oluşturacak konuma geçebilmiştir.
Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı iki
mutabakatın, geçmişte Yunanistan’ın
Libya’nın talebi üzerine servis alanını
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SAR ve NAVTEX sorumluluklarının
örtüşmesini mümkün kılacak biçimde
genişletmesini ortadan kaldırıcı olduğu
da iddia edilebilir. Son dönemlerde
Türkiye tarafından ilan edilen NAVTEX
bölgelerinin Girit Adası’nın güneyindeki
parselleri de kapsıyor olması Libya ile
Yunanistan arasında geçmişte varılan
mutabakatı yok saymaktadır.
Varsayımlar,
Senaryoların
Yönetimi

İddialar
ve
Değerlendirmesi:

Olası
Risk

Gelişmelerin olumlu yanları ve doğan
fırsatlar görmezden gelinmemek kaydıyla,
ortaya çıkan yeni durumun Doğu
Akdeniz’deki dengelere ve dolaylı olarak
Orta Doğu’daki dengelere bağımlı olduğu
hiçbir zaman unutulmaması gereken bir
husustur.[7]

Bu doğrultuda, Türkiye’nin oluşturduğu fiili
durumu diplomatik/siyasi müzakereler yoluyla
çevre ülkelere kabul ettirmesi gerekliliği
ortadan kalkmış değildir. Her ne kadar sert
güç devreye girmiş olsa da elde edilen
kazanımları hukuki ve siyasi çerçeve çizilerek
çevre ülkelere kabul ettirmek, uzun vadede bir
gereklilik olma özelliğini kaybetmiş sayılamaz.
Ancak, Türkiye açısından en büyük çıkmaz da
bu noktada yatmaktadır. Sert güç, tek başına,
hukuki ve siyasi çerçevenin çizilmesi için
yeterli
değildir
ve
halihazırda
yeni
uluslararası sistemin bir getirisi olarak da bu
özelliği törpülenmiş ve diğer etkenler
tarafından dengelenmiş durumdadır. Kaldı ki,
Türkiye’nin sert gücü bölgesel aktörler
tarafından
dengelenebilecek
seviyede
olduğundan, elde edilen kazanımları uzun
vadeli ve kalıcı kılmak için diplomatik/siyasi
müzakereler yoluyla birtakım kazanımların
elde edilmesi zorunluluğu doğmaktadır. O
halde,
diplomatik/siyasi
müzakere
kanallarının açılması ve ilerleyen dönemde
daha aktif tutulması olasıdır.
2000’lerin
başında
Doğu
Akdeniz’deki
ülkelerin
GKRY
ile
MEB
antlaşması
imzalaması ve geldiğimiz noktada neredeyse
tümü ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin
bozulmuş olması, Türkiye’yi, fiili durumu
sürekli kılacak hukuki ve siyasi çerçeveyi
diğerlerine
kabul
ettirme
noktasında
hareketsiz bırakmış gözükmektedir. Bu
aşamada karar alıcıların, bölge dışından
aktörlerle geliştireceği iş birlikleri yoluyla
bölgedeki yeni durumu kabul ettirmeye
çabalamak zorunda kalacakları senaryolara
hazırlıklı olunması gerekiyor. Böyle bir
gerekliliğin
doğmasını
anlamlandırmanın
yoluysa, Türkiye’nin orta büyüklükte devlet
olarak
nitelendirilmesindeki
gerekçeleri
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anlamaktan geçmektedir. Bir orta büyüklükte
devlet olarak, ulusal kapasitesi ve yeteneğinin
değerlendirilmesi yoluyla Türkiye’nin uzun
vadeli
senaryolarda
yalnız
kalmasının
sakıncaları daha iyi anlaşılmış olacaktır.
Türkiye, ekonomik kapasitesi itibarıyla
Libya’daki sürecin maliyetini uzun süre
üstlenmek konusunda zorluklar yaşayacaktır.
Uzun vadede ortaya çıkacak Libya’nın yeniden
yapılandırılmasının
maliyeti,
Türkiye
açısından çok ağır yüklerin üstlenilmesi
anlamına gelmektedir. Kaldı ki, Libya’da bu
aşamaya geçişin önündeki engellerin ne zaman
kalkacağı bile kesinleşmiş görünmemektedir.
Uzun sürecek bir sürecin maliyetinin bir
ülkenin ekonomisi ve iç kamuoyu üzerindeki
tahrip edici etkilerini ABD’nin Afganistan ve
Irak müdahaleleri üzerinden hesaba katacak
olursak, Türkiye’nin bir an önce Libya
politikasında beraber hareket edebileceği ve
maliyeti
bölüşeceği
“ortaklar”
edinmesi
gerekeceği açıktır. Katar’dan, Türkiye’nin
Libya politikasına yönelik destek açıklaması
gelmesi ve bu ülkenin C-17 uçaklarının zaman
zaman lojistik destek amacıyla kullanılması bu
anlamda bir artı olarak Türkiye’nin hanesine
yazılsa da Katar ile ortak hareket etmenin
hızlı sonuç alınmasını sağlayacağını iddia
edemeyeceğimiz de ortadadır.
Türkiye’nin, Libya konusunda sürdürülecek
olan siyasi süreç itibarıyla, siyasi güç
kapasitesinin yetersiz kalması riskiyle de
karşı
karşıya
kalabileceğini
söylemek
mümkündür.
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İç politikada ortaya çıkmaya başlayan
yeni muhalefet partilerinin varlığı ve bu
doğrultuda oluşturulmaya çalışılan yeni
kamuoyunun
iktidar
partisinin
politikalarına
yönelttiği
eleştirilerin
Libya konusuna yöneldiğine, en azından
yüksek
yoğunluklu
bir
şekilde
yöneldiğine, henüz şahit olmadık. Ancak,
Libya’da
yaşanacak
her
türlü
duraksamada içerideki muhalefetin bu
konu üzerinden dillendireceği eleştirilerin
Türkiye’nin iç siyasi direncini kırıcı bir
etki göstermesi ihtimali mevcuttur. Bu
açıdan konuya yaklaşıldığında Libya’da
hızlı sonuç alınması zorunluluğunun açık
olduğunu söyleyebiliriz. Dış politika
açısından, bölge politikasında bir çeşit
yalnızlıkla uğraşmak durumunda kalan
Türkiye için böyle bir olasılık, istenmeyen
gelişmelere gebe riskler barındırıyor
gözükmektedir. Ancak bu söylenenleri,
muhalefet partilerini bu konunun dışında

bırakmak
gerektiği
biçiminde
yorumlamamak gerekmektedir. Aksine,
muhalefet partilerinin bu konularda
yeterince bilgilendirilmesi ve bu sayede
eleştiri dozunun ulusal güvenliğe zarar
verici düzey ve etkilere ulaşmasının
önüne geçilmesi, en azından kısa vadede,
Türkiye’nin bölge politikası açısından
yararlı olacaktır.
Siyasi gücü dış politika açısından
yorumlamaya
kalktığımızdaysa,
Türkiye’nin daha önce savaş sonrası
yeniden
yapılandırma
çalışmaları
konusunda BM görevlerine aktif katılımı
olduğunu göz önünde bulundurmak
gerekmektedir. Ancak, BM ülkeleriyle
birlikte hareket edilen değişim dönüşüm
süreçlerinden
farklı
olarak
kendi
inisiyatifiyle gerçekleştirdiği böyle bir
faaliyetten söz edilememektedir.

Dolayısıyla, Türkiye’nin sahip olduğu değerler,
bölgeye aktarabileceği kurumsal yapılar ve
yönetim modelleri üzerinden gerçekleştirmeye
çalışacağı olası bir dönüşüm çabasında ne ölçüde
başarılı olacağını tahmin edebilecek durumda
değiliz.
Üstelik,
Libya’nın
Orta
Akdeniz
havzasındaki konumu itibarıyla İtalya ve Fransa
gibi çevre ülkeler bu aşamada sürece dahil olmak
isteyecektir. Halihazırda Rusya’nın da aktif
biçimde Libya’da yer alan bir aktör olması, ileride
yaşanması olası dönüşüm sürecine dahil olmak
isteyeceği biçiminde yorumlanabilir. NATO’dan
yapılan açıklama ve ABD’nin de bir şekilde sürece
dahil olma çabasını da yabana atmamak
gerekmektedir. Tüm bu aktörler Libya’daki
durumun kendi lehlerine olacak şekilde çözülmesi
için çabalayacaktır. Çatışmaların son bulduğu ve
Libya’nın yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı bir
aşamada Türkiye’nin bu aktörlerden biri veya
birkaçıyla birlikte hareket etmesi çok olası
gözükmektedir. Böylesi bir durumda Türkiye’nin
bu aktörlerle ne şekilde hareket edeceği ve onları
nasıl dengeleyeceği de cevaplanması güç olan
sorular arasında yerini almaktadır. Ancak, olası
her türlü senaryoya hazırlık amacıyla, Türkiye’nin
Libya
stratejisi
bağlamında
sonuç
odaklı
politikalar geliştirmesi, gelecekte geliştirilecek iş
birliklerinde gerçekleştirilecek siyasi/diplomatik
müzakerelerde yararına olacaktır. Halihazırda,
Türkiye’nin Libya politikasına baktığımızdaysa
amacın muğlak olduğu kadar kullandığı yöntem ve
araçların sınırları ve sınırlılıkları belli araçlar
olduğu görülmektedir. Türkiye bir an önce
ulaşmak istediği sonuca yönelik, karşı tarafların
karar alıcıları da dahil herkes için açık ve anlaşılır
politikalar üretmeye odaklanmalıdır.

değerlendirmeleri de eklemek gerekmektedir.
Böyle bir gerekliliğin doğrudan sert güç
unsurlarının kullanılıyor olmasından kaynaklı bir
yönü bulunmakla birlikte, Libya’daki meşru aktör
olan UMH’ye gönderilen yardımların devamlılığı
açısından da değerlendirilmesi zorunluluğu
bulunmaktadır.
İlk olarak Türk Deniz Kuvvetlerinin kısa
değerlendirmesiyle
başlanmalıdır.
Deniz
Kuvvetleri, sahip olduğu muharip yüzer ve dalar
unsurlar açısından, kullandığı platformların
büyük çoğunluğunu yurt dışı kaynaklardan temin
etmiş durumdadır. Fırkateyn bazlı yapılacak bir
incelemede görüleceği üzere de bu platformlar
yaşlanmış ya da yaşlanmak üzere olan
platformlardır.
Şimdiye
kadar
geçirdikleri
modernizasyon faaliyetlerine rağmen, önümüzdeki
süreçte içlerinden bazılarının birtakım dar
kapsamlı sistem bazlı modernizasyonlara tabi
tutulması gerekebilir. Böylesi bir zorunluluğun
yanı sıra modernizasyon faaliyeti sürmekte olan
platformlardan da söz edilmesi gerekmektedir.
Sözleşmesi daha önce imzalanan ve 2020 yılı
itibarıyla başlaması öngörülen Barbaros sınıfı
fırkateynlerin yarı ömür modernizasyonu başlamış
bulunmaktadır.[8] Yine Barbaros sınıfı gemiler gibi,
MEKO sınıfından olan Yavuz sınıfı fırkateynlerin
modernize edilmeleri de gündeme gelmiştir.
Barbaros sınıfına göre daha az kabiliyetli ve daha
yaşlı olan bu platformlar, kapsamlı modernizasyon
faaliyetlerine tabi tutulmak yerine dar kapsamlı
sistem bazlı modernizasyonlara tabi tutulmuştur.[9]

Ekonomik ve siyasi güç kapasitesi açısından
yapılan değerlendirmelerin yanına Türkiye’nin
askeri/materyal güç kapasitesi açısından yapılan
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Doğacak
olan
modernizasyon
gereksinimlerini, halihazırda iki ya da üç
fırkateynin
Libya
açıklarında
bulundurulduğu
gerçeğiyle
birlikte
düşündüğümüzde, kısa süreli kabiliyet
kayıplarına yol açma riskinin var
olduğunu
söylemek
mümkün
gözükmektedir. Sürmekte olan İ sınıfı
fırkateyn projesinde ise, ilk gemi dışında
diğer gemilerle ilgili kamuoyuna yansımış
bir gelişme bulunmamaktadır. Deniz
Kuvvetlerinin kısa vadede karşısına
çıkacak
zorlukları
aşmasının,
İ
sınıflarının gecikme yaşamadan denize
indirilip sistem donatım ve kabul testleri
aşamalarına geçmesine bağlı olduğunu,
bu bağlamda, iddia edebiliriz. Ancak, ilk
gemi dışındaki gemiler hakkında henüz
somut
gelişmelerin
kamuoyuna
yansımamış olması, bu konu hakkında
soru işaretleri yaratmaktadır. Kısacası,
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Türk
Deniz
Kuvvetlerinin
bölgede
gerçekleştirdiği faaliyetler ve Türkiye’nin
kendi karasuları ve çevresindeki güvenlik
ihtiyaçları
birlikte
düşünüldüğünde,
yüzer unsurlar açısından hassas bir
dengenin gözetilmesi gereği ortadadır.
Deniz Kuvvetlerinin dalar unsurları
açısından yapılacak olan bir incelemenin,
fırkateynler açısından yapılan incelemeye
kıyasla
daha
iyimser
gözüktüğü
söylenebilir. Sahip olunan denizaltıların
sayısı halihazırda 12 olarak gözükmekte
ve bunların en modern olanları Gür ve
Preveze sınıfları olarak öne çıkmaktadır.
Type 209/1400 sınıfı olan Preveze sınıfı
denizaltıların yarı ömür modernizasyon
dönemi
gelmiş
bulunmaktadır.
Bu
durumda
peyderpey
modernizasyon
uygulanacak olan denizaltıların sırasıyla
2023,2024,2026 ve 2027 yıllarında moder-

nize
edilmiş
halde
hizmete
girmesi
[10]
İnşa programı devam eden
planlanmıştır.
Reis sınıfı denizaltıların 2022-2027 yılları
arasında denize indirilmesi planlandığı için bu
durumun Preveze sınıflarının modernizasyon
faaliyetlerinin neden olacağı kısa süreli
kabiliyet kayıplarının etkisini düşürücü
olacağı düşünülebilir. Üstelik projenin ilk
platformu olan TCG Piri Reis’e ait görüntüler
medyaya servis edilmiş ve görüntülerden
anlaşıldığı
kadarıyla
sistem
donatım
aşamasına geçilmiş durumdadır. Reis sınıfı
denizaltı projesinde, İ sınıfı fırkateyn
projesinin
aksine,
ikinci
ve
üçüncü
platformlarının inşa faaliyetleri de devam
ettiğinden dolayı[11] denizaltılar açısından
daha iyimser olunabileceği düşünülebilir.
Deniz Kuvvetleri açısından değerlendirme
yapılması gereken bir diğer konu, kuvvet
bağlısı bomba imha timlerinin Libya’da göreve
başlamış olmasıdır. İlerleyen süreçte bomba
imha
timlerinin
karşılaşacağı
ne
tür
olumsuzluklar olacağını şimdilik bilemiyoruz
ve karşılaşılacak istenmeyen durumlarda
Türkiye’nin nasıl bir reaksiyon göstereceği de
henüz netlik kazanmış gibi görünmüyor.
Bölgedeki karmaşa ve iç savaş, çevre ülkelerin
pek çoğunu Libya’ya çekmiş bulunuyor.
Üstelik bazı ülkelerin, Türkiye’nin UMH’ye
verdiğinden daha fazla ve daha doğrudan
Hafter unsurlarına desteği söz konusu ve bu
durum bölgeye gönderilen Türk personelin can
güvenliğinin sağlanması noktasında doğrudan
önlemler
alınması
gerekliliğini
ortaya
çıkarıyor. Bomba imha uzmanlarının bölgeye
gönderildiğine ilişkin görüntülerin Milli
Savunma Bakanlığı tarafından servis edildiği
düşünüldüğünde, bölgeye yollanan personelin
can güvenliğinin sağlanması noktasında belli
başlı somut önlemlerin alındığı sonucuna
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varılmasında
bir
sakınca
gözükmediği
söylenebilir. Kanımca, Türk personelin can
güvenliğinin UMH tarafından sağlanmasının,
Türkiye’nin
bölgedeki
faaliyetlerinin
devamlılığı ve caydırıcılık tesis edebilmesi
açısından gerçekçi bir yaklaşım olmayacağı da
açıktır. Ancak, resmi kişi ve kurumlardan
gelen açıklamalarda Türkiye’nin doğrudan
Libya’da bu konuya yönelik olarak aldığı ne
tür
önlemlerin
söz
konusu
olduğu
açıklanmamıştır.
Dolayısıyla,
bu
konu
üzerindeki
yorumlarımızı
varsayım
seviyesinde tutmaya devam etmek en doğru
seçenek gibi durmaktadır.
Libya’ya gönderilen personelin korunmasına
yönelik ne tür önlemler alınabileceğiyle ilgili
olarak düşündüğümüzde, Türkiye’nin, alan
koruması
sağlanması
amacıyla
bölgeye
savunma
amaçlı
sistemler
göndermesi
durumunda, kendi anakarasının savunması
açısından çeşitli risklerin söz konusu
olabileceği iddia edilebilir. Hafter unsurlarına
yönelik BAE tarafından gönderilen sistemler
bir tarafa, Fransa ve Rusya gibi savunma
sanayileri açısından kendilerini kanıtlamış
ülkelerin de Hafter tarafına gönderdiği çeşitli
silah, araç ve gereçlerin varlığı, ilgili ülkeler
reddetmesine karşın, biliniyor. ABD Afrika
Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan
açıklamalar sonrası gündeme gelen, Libya’ya
Rus menşeli savaş jetlerinin gönderilmesi ve
bunların
MIG-29
gibi
görece
yetkin
platformları içermesi, artık risk olmanın
ötesine geçerek Türk personel açısından
doğrudan tehditlerin ortaya çıkmasına neden
olabilir. Bu açıdan, Türkiye’nin bölgeye
gönderdiği Gabya sınıfı fırkateynler yoluyla
sağlamaya çalıştığı hava savunma görevlerinin
yetersiz kaldığı senaryolarla karşılaşılabilir.
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Bu bağlamda hava
savunma
sistemlerinin
(HSS)
bölgeye
gönderilmesi
konusu
gündeme
gelebilmektedir. Şu aşamada bu konuya
yönelik resmi kurum ve kişilerden gelen
bir açıklama olmadı ancak Libya’ya Hawk
bataryalarının gönderildiği iddia edildi.
Türkiye’nin
kendi
hava
savunma
ihtiyacını karşılama amacıyla HSS
tedarik
etmeye
çalışan
bir
ülke
konumunda olduğunu ve HSS tedariki
konusunda
istediğini
henüz
elde
edemediğini hesaba kattığımızda, böyle
bir güç aktarımının kendi topraklarının
savunması açısından ortaya çıkaracağı

risklerin açık olduğunu düşünüyorum.
Dolayısıyla, Libya’da kara konuşlu
sistemler aracılığıyla kapsamlı bir hava
savunması
sağlanması
tercihinin,
sürdürülebilir bir tercih olamayacağını
iddia ediyorum. Bu bağlamda, nicelik
açısından
Türkiye’nin
kendi
hava
savunmasına zarar vermeyecek miktarda
bir güç aktarımı söz konusu olabilir ancak
bu da hava savunma şemsiyesinin
derinliğini
istenen
oranda
artırmayacaktır. Bu durumda Türkiye,
personelinin görev yaptığı bölgelere
güvenliği sağlama amacıyla az miktarda
HSS gönderebilir. Tabii bu durumda

gönderilen sistemlerin korunması gereği ortaya
çıkacaktır. Yine ortaya atılan iddialar kapsamında,
Libya’ya, ÇNRA ve Fırtına obüslerinin gönderilmiş
olması da denkleme eklendiğinde belki de Türkiye
böyle bir altyapıyı bölgede kurmuş vaziyette
olabilir. Ancak böylesi sistemlerin gönderildiğine
ilişkin resmi kurum ve kişilerden bir onay
alınmadığını anımsamakta fayda var. Durum her
ne olursa olsun, Türkiye’nin kendi savunmasında
zafiyete neden olmayacak ölçüde bir güç aktarımı
zorunluluğunun olduğu asla unutulmaması
gereken bir gerçektir.
Varsayımlar, iddialar ve senaryolar üzerinden
yapılan incelemelere bir de Türk savunma sanayii
boyutunu eklemek gerekmektedir. Özellikle
yaşanan Covid-19 salgını sonrası birçok ülkenin
ekonomi
destek
paketlerine
savunma
bütçelerinden kaynak aktarmış olması ve
doğrudan pandeminin kendisinden kaynaklı
üretim düşüşlerinin savunma sektörleri açısından
bir küçülmeye işaret ettiği düşünülmektedir.
Ayrıca genel olarak yaşanması beklenen ekonomik
kayıplar ve bu doğrultuda savunma sektörüne
verilmesi planlanan siparişlerin iptalinin gündeme
Tüm
bunları
gelmesi
bekleniyor.[12]
düşündüğümüzde Türk savunma sanayiinin,
dünyanın
büyük
devletlerinin
savunma
sektörlerinin aksine büyümesini sürdüreceğini
beklememek gerektiği söylenebilir. Dolayısıyla
savunma sektörünün, en azından kısa vadede,
siparişlerinde düşüşler yaşaması ve birtakım
projelerin iptali gibi durumlara karşı hazırlıklı
olması gerekiyor. Savunma sektöründe yaşanacak
sıkıntı ihtimalleri göz önüne alındığında ise
Libya’ya gönderilen savunma silah, araç ve
gereçlerinin üretimi ve gönderilmesi konusunun
bu durumdan etkilenmesi işten bile değil.
Türk
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savunma

sanayiinin

yaşayacağı
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küçülmelerin TSK’nın ihtiyaçlarının karşılanması
noktasında bile birtakım sorunların yaşanmasına
neden olabilecek olması, Libya’ya gönderilen
askeri yardım konusunda Türkiye’nin elinin eskisi
kadar rahat olmaması anlamına geleceği açıktır.
Bu nedenle Libya konusunda, çalışmanın başından
beri vurgulanan, hızlı sonuç alınmasına yönelik bir
politika izlenmesi gerekliliği çok daha açık bir
biçimde ortaya çıkmaktadır. Ancak, yine daha önce
vurgulandığı üzere, alınması gereken sonucun ne
olduğuna yönelik Ankara tarafından net bir yol
haritasının çıkarılması ve hangi koşulların elde
edilmesi durumunda “kazanılmış” olunacağının
tanımlanması gereği, çok açık bir biçimde varlığını
korumaktadır. Türkiye bunu yaptığı takdirde, ki
bu her açıdan değerlendirmeler yapılarak bir
strateji oluşturulması anlamına gelmektedir,
Libya’daki
sorumluluk
alanını
tanımlamış
olacağından kendi masraflarını da belli ölçüde
azaltmış olacaktır. Böylece savunma sektörlerinde
beklenen daralmaya uygun yeni bir askeri yardım
yol
haritası
da
çıkarılabilecektir
diye
düşünüyorum.
Libya’ya yönelik askeri yardımların, UMH’nin
ilerlemesini ve etkinliğini düşürmeyecek bir
düzeyde tutulması ve Türk savunma sanayiinin
tedarik
zincirlerinin
aksamaması
arasında
kurulan bağlantı çok önemlidir. Zira insansız
sistemlerin üretimi noktasında yakalanmış olan
başarının sürdürülmesinde ve yeni ortaya çıkmaya
başlayan Aksungur ve Akıncı gibi platformların
test-geliştirme
faaliyetlerinin
başarıyla
tamamlanıp seri üretime başlamasında eldeki
ekonomik kaynakların
rolü
çok
büyük
olacaktır.

olası
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Dolayısıyla

askeri

yardım

gibi

kısa

tartışılmaya

başlanması

ise

Rusya

dönemde ekonomik anlamda karşılığının

hanesine

alınması

ayrılan

olumsuzluktur. Berlin Zirvesi de AB’nin

kısmalar

sorunun uluslararasılaşmasına aracılık

önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir.

etmesini sağlamasından öteye geçmeyen

Bu noktada, karar alıcıların UMH’ye

bir

uluslararası desteği artıracak ve askeri

alınan kararlar uygulanamamış ve hem

yardım

UMH hem de Hafter kazan-kazan yerine

zor

kaynaklarda

alanlara
birtakım

kaynaklarını

çeşitlendirecek

girişim

seçeneklerin üzerinde durması makul bir

sıfır

seçenek olarak düşünülebilir.

girmiştir.

AB’nin

Kronikleşmiş

Sorunları

ve

Uluslararası Tepkiler

Rusya’nın Libya’daki aktörleri ateşkese
zorlaması

ve

ardından

daha

geniş

katılımlı Berlin Zirvesi’nde yine aynı
amaçla, bu kez silah ambargosunu da
içeren

kararların

alınması

süreçleri

sonrası gelinen noktada, her iki zirvenin
de

istenen

sonucu

çıkmış

vermediği

vaziyettedir.

Moskova’daki

zirve

ortaya

Özellikle

sonrası

Rusya’nın

Hafter üzerindeki etkinliğinin sorgulanır
hale

gelmesi,

edemeyeceğinin

Berlin

hatta

Hafter’i

anlaşılması,

kontrol

bir

olarak

toplamlı

daha

Önce Moskova Zirvesi’nde Türkiye ve

yazılan

yoğun

kalmıştır.

bir

Zirvesi,

başka

mücadele

uluslararası

olması

Zirvede

içerisine

katılımın

itibarıyla

hayal

kırıklığına neden olan bir süreç yaşattı.
Bu

noktada,

şahsi

görüşüm

AB’nin

bölgeye yönelik bir çözüm üretemeyeceği
biçimindeydi ama zirvenin kamuoyunun
gündemine

geliş

ve

gidiş

biçimi

arasındaki uçurumu anlatması açısından
“hayal

kırıklığı”

kullanmanın

nitelemesini

doğru

olacağını

düşünüyorum. Ayrıca, AB’nin bölgesel
sorunlara

yönelik

ortak

bir

politika

izleyemeyecek olması da yeniden ortaya
koyulmuş oldu.

Rusya’yı

Libya’daki etkinliğini gözden geçirmeye
iten bir gelişme olmuştur. Yaşanan üst
üste Pantsir-S1 kayıplarıyla Rus hava
savunma
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sistemlerinin

AP Photo/Rodrigo Abd

etkinliğinin
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Kutupsuz Bir Dünyada Türkiye’nin Libya Politikası
Ahmet Keleş

Sahiplenilen AB normları üzerinden
üretilmeye çalışılan politikaların, üye
devletlerin ulusal çıkarı söz konusu
olduğunda bir tarafa atılmasıyla “birlik
ruhu” yeniden sorgulanmaya müsait
olduğunu kanıtladı. Normatif güç temelli
yaklaşımların klasik ulusal çıkar odaklı
yaklaşımlara
yenik
düşmesi
ve
Türkiye’nin
desteklediği
UMH’nin
ilerleme kat etmesi sonrası, bölgeye
kıyıdaş olan İtalya’nın tarafsız karakteri
ağır basan ancak bu kez Türkiye ve
UMH’ye karşı ılımlı yeni politik tavrı
ortaya çıkmış oldu.

6.07.2020

İtalya’nın tavrının Türkiye’nin yanında
durmak
şeklinde
yorumlanmaması
gerektiğinin altını çizmek gerekir. İtalya,
bölgedeki
istikrarsızlıkların
kendi
yararına olacak şekilde son bulmasını
isteyen diğer aktörlerden farksız bir
konumdadır. Bu doğrultuda 2019’da Doğu
Akdeniz’de Yunanistan ve GKRY’nin de
dahil
olduğu
Doğu
Akdeniz
Gaz
Forumu’na
katılmakta
bir
sakınca
görmezken gelinen son durum itibarıyla
Türkiye’yle açıktan ilan edilmiş olmasa
da bir iş birliğine girmiş olması şaşırtıcı
bir husus değildir. İtalya, henüz
Libya’daki sıfır toplamlı oyuna doğrudan

katılmış bir aktör değildir ve diğer aktörler
arasında bir denge kurmaya özen gösterdiği
rahatlıkla söylenebilir. Bu bağlamda, ilerleyen
aşamada kendi konumunu ve dolayısıyla
kazancını kesinleştirmiş her aktörle iş
birliğine gireceğini düşünebiliriz.
Bu
noktada,
Türk
karar
alıcılarının,
geliştirilecek olan iş birlikleri yoluyla
İtalya’nın da kazanç sağlayacağına yönelik
İtalyan karar alıcıları ikna etmesi gerektiğini
düşünüyorum. Böylece, bu olay özelinde
pragmatist ve değişken bir karakter sergileyen
İtalya dış politikasının istikrarlı bir görünüm
kazanması sağlanabilir. Son dönemlerde iki
ülkenin deniz kuvvetlerinin Doğu Akdeniz’de
gerçekleştirdiği ortak eğitim faaliyetleri ve
Libya
açıklarında
her
iki
ülkenin
fırkateynlerinin aynı anda görev yapması gibi
gerçekler hesaba katıldığında, ülkeler arası iş
birliğinin kalıcılaştırılması için bir zeminin var
olduğunu iddia edebiliriz. İki ülke arasında
Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilen
görüşmelerde ülkelerin Libya stratejilerinin
masaya yatırıldığını söylemek mümkün
görünüyor.
Ancak,
yapılan
basın
açıklamasında Çavuşoğlu’nun “kalıcı barış ve
sonuç getirici siyasi süreç” vurgusuna karşılık
İtalyan Bakan Maio’nun “politik çözüm ve
sürdürülebilir
ateşkes”
vurgusunu
öne
çıkarması, aslında, ülkelerin Libya’ya yönelik
yaklaşımları arasında birtakım ayrımların
varlığına işaret ediyor.[13] Bu aşamada, sonuç
getirici siyasi süreç ve sürdürülebilir ateşkes
isteklerinin birbiriyle çelişen bir karaktere mi
yoksa birbirini tamamlayan bir karaktere mi
sahip olduğu henüz net değil. Bu durumun bir
çıkmaza dönüşmemesi için, bir yönüyle,
Türkiye’nin ulaşmak istediği sonuç itibarıyla
stratejisine açıklık ve kesinlik kazandırması
gerektiğini söyleyebiliriz.
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Suriye’de elde ettiği kazanımlardan aldığı
cesaretle Libya’daki soruna müdahil olurken
daha özgüvenli hareket eden Rusya’nın,
Kaddafi
sonrası
Libya’da
kaybettiği
kazanımlarını geri almaya çalıştığı iddia
edilebilir. Ancak, yukarıda söylendiği gibi
Hafter üzerindeki sınırlı etkisi bir tarafa
Rusya’nın uçak gönderecek kadar olaylara
müdahil olması, ABD’yi de Libya konusunda
daha etkin olmaya itmiş gözüküyor. ABD’nin
şimdilik nasıl bir rol üstleneceği netleşmiş
olmasa da Türkiye için, en azından ekonomik
anlamda, yükü azaltıcı bir etkisinin görülmesi
olasılığı mevcuttur. Bu aşamada, Türkiye ile
ABD’nin Libya konusunda politikalarını
uyumlulaştırmayı başarmasının her iki aktör
için de yararlı olacağını düşünüyorum.
Özellikle ABD’nin Akdeniz’deki etkinliği
açısından
Libya’daki
Rusya
etkisinin
sağlamlaştırılması, geri dönüşü zor bir kayıp
anlamına gelecektir. Bölgedeki azalan etkinliği
ve belirleyiciliğini en azından belli bir seviyede
tutabilmek
adına,
ABD’nin
Türkiye’nin
tezlerini bir noktaya kadar desteklemesi
mümkün görünüyor. NATO’dan gelen UMH’ye
yönelik olumlu açıklamalarla ABD’nin bölgeye
yönelik
politikasının
uyumlu
olacağını
düşünmemizde de bir sakınca olmayacağını
söyleyebiliriz. Bu doğrultuda, Türkiye’nin
Rusya’yla geliştirdiği esnek iş birliği modelinin
bir benzerini ABD ile birlikte uygulamaya
çalışması doğru bir tercih olabilir. Bu olay
özelinde geliştirilecek karşılıklı çıkarlar
odaklı, pragmatist ve esnek bir iş birliği
yoluyla iki ülke arasındaki ilişkilerin bir nebze
ısınması da sağlanabilir. Türkiye’nin, Libya
stratejisini sürdürülebilir kılmak adına böyle
bir olasılığı değerlendirmesi
ya da
en
azından
olası
iş birliği senaryolarını
müzakere etmesi kendi yararına olacaktır.
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Kutupsuz Bir Dünyada Türkiye’nin Libya Politikası
Ahmet Keleş
ABD, Rusya ve AB gibi büyük aktörlerin
yanı sıra Mısır gibi bölgesel bir aktörün
de Libya konusuna müdahil olmaya
çalıştığını biliyoruz. Son dönemde UMH
güçlerinin kat ettiği ilerleme sonrası Sirte
ve Cufra’nın kırmızı çizgileri olduğunu
duyuran Mısır, Libya’ya yönelik bir askeri
müdahalenin
sinyallerini
vermiş
durumda.
Mısır
ordusunun
gerçekleştirmeye
çalıştığı
dönüşüm
sonrası daha modern bir görünüme
kavuşmaya çalıştığı ve bu kapsamda
çeşitli model ve tiplerde sistem ve
platform
alımları
gerçekleştirdiği
biliniyor. Bu denli geniş ve hızlı bir alım
programı sonrası harbe hazırlık seviyesi
sorgulanan
bir
ordu
olan
Mısır
ordusunun, gerçekleştireceği olası bir
askeri müdahalenin hedefleri ve kapsamı
itibarıyla fazla ileri gidemeyeceğini
öngörebiliriz. Özellikle hava kuvvetleri
bağlamında
çok
çeşitli
kaynaktan
gerçekleştirilen tedariğin lojistik anlamda
neden olacağı sorunları da hesaba
katarsak, Mısır, ilk etapta belirlenen bir
hattın savunması ve UMH’nin buradan
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ileriye geçmesini önlemek amacıyla bir
pozisyon almaya çalışabilir. Ancak,
ordusunun modernizasyonu için müşterisi
olduğu Avrupalı ülkelerden Mısır’a
yönelik gelecek tepkiler ve silah
satışlarında yaşanabilecek aksamaların
Mısır tarafından göze alınabileceğini
iddia etmek çok zor. Bu nedenle, zaten
sınırlı bir müdahale seçeneği öngördüğüm
Mısır’ın,
gelecek
tepkilerin
olası
sonuçlarını göz önünde bulundurarak bu
işe
girişmeyeceğini,
girişse
bile
sürdürülebilir olmayacağını söylemek
mümkün
görünüyor.
Dolayısıyla
Türkiye’nin
Mısır’ın
müdahalesi
karşısında yapacağı en iyi hamle,
UMH’nin meşruluğunun vurgulanması
olacaktır. Bu olgu Mısır’ın UMH karşıtı
müdahalesine yönelik olarak gelmesi
muhtemel uluslararası tepkinin dozunu
artırıcı etki göstermesinin yanında
Türkiye’nin izlediği politikaya da bir onay
anlamına gelecektir.

Buraya kadar anlatılanlardan anlaşılacağı
üzere Türkiye’nin Libya konusunda uzun
vadede ortaya çıkabilecek olumsuzlukları
dikkate alarak, kısa vadede elde ettiği
birtakım
kazanımlarını
siyasi/hukuki
çerçevede de kesinleştirmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda, Doğu Akdeniz’deki yalnızlığın
sebep olacağı uzun vadeli olumsuzlukların
aşılmasını sağlamak amacıyla, bölge dışı
aktörlerle bölge politikasına yönelik çeşitli
kapsamlarda
iş
birliğine
girilmesi
gerekmektedir. Ancak, böylesi iş birliklerinin
ortaya çıkmasını
kolaylaştırmak adına,
bölgesel hedefler konusunda açık ve anlaşılır
bir politika söylemine sahip olunması kritik
önemdedir. Libya’daki süreci başından sonuna
takip edenlerin göreceği üzere Türkiye’de
henüz böylesi bir söylem birliği oluşmamıştır
Daha çok anlık gelişen durumlar karşısında
refleks gösterme biçimindeki açıklamalara
rastlamak
mümkündür.
Dolayısıyla
gerçekleştirilecek olan iş birliğinin zemininin
ne olacağı yönünde uluslararası ve ulusal
kamuoyunun kafasında soru işaretlerinin
oluşmasının engellenmesi gerekmektedir.
Türkiye, Libya konusunda askeri/materyal güç
kullanımından kaynaklı olanlarla birlikte,
ekonomik yükümlülüklerini ve maliyetlerini
sürdürülebilir seviyelerde tutmaya özen
göstermelidir.. Bu durumun Türkiye’nin siyasi
güç kapasitesiyle alakası olduğunun da
atlanmaması gerekiyor. Halihazırda Libya
açıklarında ve Doğu Akdeniz’de görüntülenen
Türk
ve
İtalyan
Deniz
Kuvvetleri,
yükümlülüklerin azaltılması ve paylaşılması
yönünde atılmaya çalışılan adımlar olduğuna
işaret etmektedir. Ancak, İtalya’nın değişken
konumundan kaynaklı olarak kalıcı bir iş
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birliğinin ortaya çıktığını iddia etmek için
henüz çok erken. Aksine Dışişleri Bakanları
düzeyinde yapılan açıklamalarda Libya’ya
bakıştaki farklılıkların hala ortada olduğu
görülüyor. Ülkelerin Libya stratejilerini
uzlaştırmayı başarmasının ne kadar zaman
alacağını
ya
da
bunun
başarılıp
başarılamayacağını ise zaman gösterecek.
Henüz ABD’nin bölgeye yönelik aktif
tutumların içine girmediğinin de atlanmaması
gerekiyor.
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“Savaşın Röntgeni”
Hüseyin Öztürk

Libya’da Yaşanan Bir Din Savaşı Mı?
Kaddafi iktidarını destekleyen uluslararası koalisyonun hedefi olmasından beri iç
çatışmaların durulmadığı Libya, Türkiye’nin kalıcı bir barış sağlayabilmek adına
bölgeye ağırlığını koymasıyla tekrar dünya kamuoyunun gündeminde yer bulmuştur.
Türkiye karşıtı koalisyonun finansmanını yaptığı medya kuruluşları, başarıya gölge
düşürmek için ilk hamlesi de beklenildiği biçimde “etiket siyaseti” olarak
özetlenebilecek bir konseptin ürünü olarak, Türkiye ile iş birliği içinde bulunan Ulusal
Mutabakat Hükûmeti’ni “aşırı İslamcı” olarak yaftalamaya yönelik ifadeler
kullanmıştır.
Fransa’nın Hamiliğini Yaptığı Türkiye
Karşıtı Cephenin Bu Yalanı Defaatle
Kullanmasının Nedeni Nedir?

Öncelikli sebep: basitlik
Macron, Libya üzerindeki gayriahlaki
yaklaşımını Avrupa’ya açıklarken, çoğu
ortalama Avrupalının, geçmişte askeri
müdahale görmüş ülkelerdeki diğer siyasi
parti
ve
fraksiyonları
tanımakla
ilgilenmedikleri gibi Libya siyasetinin
detayları ile de ilgilenmeyeceği gerçeğini
bilerek hareket etti ve bu bilgisizliği
fırsata
çevirmeyi
kendine
öncelik
edinmiştir.

"Libya'nın konumu"
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Özellikle, küresel anlamda, muhafazarlık
karşıtı sol kesime ve İslam’ı Avrupa için
bir tehlike olarak algılayan muhafazakar
kesime aynı anda kolayca etki edebilecek
“aşırı İslamcı” etiketi, Macron’a Libya
hamlelerini
şekillendirirken
Avrupa
değerlerinden sıyrılabileceği geniş bir
hareket alanı sunmaktaydı.

Defence Turk

İkinci neden: denenmişlik
“Etiket siyaseti” Rus psikolojik harp
konsepti olup “aktif önlemler”in bir alt
katmanıdır. Rusların Suriye’de denediği
bu stratejinin, aktif önlemler olarak
adlandırılmasının sebebi ise hedef grubu
Rusya karşıtı hamle yapması gerektiği bir
anda tepkisiz bırakıp, Rusya’nın saha
üstünlüğünü elde etmesini sağlamasıdır.
DAEŞ terör örgütü Irak’ta şehirleri
kontrol etmeye başlayıp rotasını Suriye’ye
çevirdiğinde Rusya ve İran, Esad’a olan
desteğini artırmıştır.
Özgür Suriye Ordusu’nu destekleyen Batı
ülkelerinde
eş
zamanlı
yapılan,
“muhaliflerin DAEŞ terör örgütü ile aynı
zihniyette olduğu, ABD’nin ve Türkiye’nin
aslında
DAEŞ
terör
örgütünü
silahlandırdığı” gibi sahte haberler, Batı
kamuoyunu Suriye konusunda derin bir
şüpheye düşürüp Rusya’nın istediği gibi
tepkisiz bir hale getirmiştir.
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“

“Savaşın Röntgeni”
Hüseyin Öztürk

Fransa’nın bu iddialardan beklentisi,
Rusya’ya
Suriye
savaşında
saha
inisiyatifini kazandıran tepkisizliğin bir
benzerini UMH’yi destekleyen ülkelerde
yaratıp saha üstünlüğünü tamamen
“stajyer diktatör” Hafter’e geçirmekti.
Böylelikle başta ABD olmak üzere
Libya’da çıkarları olan birçok devlet,
acaba “radikal İslamcı” bir grupla mı
ilişki içindeyiz diye şüpheye düşerek
tepkisiz kalacak, Hafter’e değerli bir
zaman kazandırılacaktı.
Türkiye’de de,
Akdeniz’de ortak
çıkarlarımız ve tarihi bağlarımızın olduğu
Libya’ya olan yardımı, “hükûmetin aşırı
İslamcılara desteği” olarak özetleyerek
veren ve ilkesiz yayıncılar ve yayın
organları bu yol haritasının bir piyonu
olarak
kullanıldı.
Böylece
küresel
operasyonun
bir
parçası
olarak,
Türkiye’de de iç politikayı, Türk dış
politikasına engel teşkil edecek bazı
girişimlerde bulunuldu.
Oysa “aşırı İslamcı” iddialarının sahteliği
savaşın seyri içinde defalarca gün yüzüne
çıkmış olmakla birlikte gerçekler bilerek
göz ardı edilmektedir.
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Hatırlanması
Nelerdir?

Gereken

Kilit

Olaylar

Hafter öncelikle 2014 yılında, 2012
itibarıyla kurulan ve Kaddafi sonrası ilk
meclis olan Milli Genel Kongre’den
ayrılmak
için
Misrata
halkının
muhafazakar siyasetçilerinin etkisini
bahane etmişti.

namlunun ağzında imzalanmış bir
teslimiyet anlaşması

“

Özgür Suriye Ordusu’nun tüm Doğu
Suriye’de DAEŞ terör örgütüne karşı
desteksiz ve savunmasız hale düşmesine
neden olan bu olaylar zinciri, belki de tüm
Suriye iç savaşının kaderini Esad lehine
değiştiren en önemli Rus hamlesi
olmuştur.

Sahada görülen ilk aksi veri, Suud
finanslı “Medhali” grupların yoğunlukta
olduğu Sirte’nin DAEŞ terör örgütünün
ellerine kayması, fakat Misrata’da böyle
bir durumun yaşanmaması olmuştur
Bugün
bir
terör
tehdidi
olarak
yansıtılmaya çalışılan, Libya Şafağı
organizasyonunda yer alan Misrata
Tugayları, hem kendi şehirlerini aşırıcı
örgütlerden korumuşlar hem de 2015
yılında ABD Özel Kuvvetleri’nin de
yardımıyla
DAEŞ
terör
örgütünün
Sirte’den çıkarılmasında rol almışlardı.
Ortak tehdit DAEŞ terör örgütünün
ortadan kalkmasıyla ne yazık ki Ulusal
Mutabakat Hükûmeti ile Libya Şafağı
organizasyonu arasında silahlı çatışmalar
yaşanmıştır. Bu çatışmalar esnasında
Trablus’ta oluşan güvenlik açığı birçok
can kaybına da neden olmuştur. Ancak bu
çatışmalar hiçbir zaman topyekûn bir
askeri harekat düzeyine erişmedi.
Yine iddiaların aksine, Hafter destekçileri

tarafından,
Müslüman
Kardeşler
ideolojisinin ayrılmaz bir parçası olup,
Libya halkının genelinin temsil etmemekle
suçlanan Feyyaz Serrac ve kabinesindeki
birçok yetkili,
ülkedeki Müslüman
Kardeşler yoğunluklu bölgeleri temsil
eden
Milli
Kurtuluş
Hükûmetinin
(National Salvation Government) askeri
kanadıyla
UMH
arasında
silahlı
çatışmalar
sürerken
hala
görevleri
başındaydılar.
BM inisiyatifi ve kapsayıcı yaklaşım
gösteren UMH’nin çabalarıyla 2016 itibarı
ile gerginlikler sona ermiş ve çatışmalar
demokratik temsil esasına dayanarak
Misrata ve Trablus şehirleri arasındaki
birliğin tekrar kurulmasına evrilmiştir.

Defence Turk

Aslında bu etaptan sonra beklenen,
doğudaki şehirlerde güçlü bir konumda
bulunan Tobruk Temsilciler Meclisinin de
sağduyulu bir yaklaşımla başkent Trablus
ile bağlarını yeniden kurmasıydı. Oysa
Hafter’in siyasi ayağı Akile Salih
önderliğindeki
Tobruk
Temsilciler
Meclisinin önceliği Libya değil, bağlı
bulundukları dış aktörleri memnun
etmekti. Dış aktörlerinde etkisiyle, BM
gözetiminde ulaşılan barışı “namlunun
ağzında
imzalanmış
bir
teslimiyet
anlaşması” olarak küçümseyerek, sınırlı
alanda yapılıp sadece %18 katılımın
olduğu, göstermelik bir seçimle tüm
Libya’nın tek temsilcisi ilan etmişlerdir.
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Önceden terörist diye suçladığı insanlarla
çekinmeden yan yana çalışan Hafter için
sıradaki hedef Sirte olmuştur. Sirte’nin
kurtarılmasından sonra yerel güçlerden
oluşturulan 604.Tugay ise yeni suçlamaların
hedefi haline gelmiştir.

“Savaşın Röntgeni”
Hüseyin Öztürk

Libya’da hala farklı noktalarda çatışmaların
sürmesi ve aşiret güçlerinin etkinliği, farklı
şehirlerden
asker
getirerek
güvenliği
sağlamayı zorlaştırmakta, bu tarz yerel
kuvvetlerin
oluşturulmasını
zaruri
kılmaktaydı. Hafter destekçisi yayın organları,
Sirte’de teşkil edilen 604.Tugayı “DAEŞ artığı
teröristler” olarak nitelendirmekten geri
durmuyordu.
Körfez monarşilerinden akan paralar ve
Medhali ideolojisi üzerinden kurulan bağ,
Hafter’in
terörist
olarak
adlandırdığı

Trablus hükûmeti ise diyalog çağrılarını

kontrol etmesiyle başlayan yeni süreçte,

sürdürmüştür,

Batı Libya seferine başlayan Hafter,

Libya

düşmanlarının

UMH’yi lekelemek için samanlıkta iğne

uzlaşmak

aradığı bu dönemde UMH denetimindeki

açısından kendine biçilen rolü oynamaya

şehirlerde temel hak ve özgürlüklere

başlamıştır.

yönelik bir saldırı veya baskı ortamı
oluşmamıştır. Aksine bu süreçte UMH
tarafından da DAEŞ terör örgütü ile
mücadele öncelikli haline getirilmiş ve
Bingazi’ye

yönelik

operasyonun

istikrarına gösterilen hassasiyet, siyasi

İlk

etapta

yerine

petrol

“etiket

hilali

Bu çarpık durumun boyutu öyle büyüktü ki
Vatiya üssü civarında ele geçirilen Hafter
unsurlarına ait bir kamyonette bulunan
ideolojik kitap, Rabee al-Medhali’ye ait iken,
araç bulunmaktaydı.
Rusya’nın Suriye meselesinde diline pelesenk
ettiği “vahhabi çeteler” ve “selefi çeteler”
kelimeleri ise, Rus Wagner şirketi için artık
Libya’daki yeni müttefiklerinin adı haline
gelmişti.

siyaseti”

çevresindeki

aşiretlere delilsiz terörizm suçlamaları
yönelten

Hafter,

aşiretlerle

mali

istediklerini

konularda

alıp

uzlaşmaya

varınca, kurşun atmadan ele geçirdiği bu

uzlaşmazlıklar ikinci plana atılmıştır.

geniş bölgede İslami terörü yenen lider

2017’de Hafter güçlerinin Bingazi şehrini

başladı.
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604.Tugayı da Hafter’in ilginç koalisyonunun
içine çekti. 604.Tugay, 2020 yılı başlarında,
UMH’ye ihanet edip taraf değiştirerek ülkenin
kilit şehirlerinden Sirte’yi Hafter’e teslim
etmesinin ardından bu selefi unsurlar kısa
süre sonra tüm cephelerde ön saflarda tercih
edilen favori Hafter unsurları olmuşlardır.

olarak

kendini

dünyaya

pazarlamaya

Defence Turk
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Medhalilik, Suudi Arabistan Ve Hafter İle İlişkisi

MARCO LONGARI/AFP

Medhalilik, Suudi yönetimiyle direk bağlantılı bir Selefi akımdır. Akıma adını
veren fikir önderi “Rabee el-Madkhali” (Rebi’ el-Medhali), Suudi devletinin resmi
bir kurumu olan Medine İslam Üniversitesi’nde kürsü sahibi olmuş ve bu görevi
90’lara kadar sürdürmüştür. Diğer bir deyişle, Suud yönetiminine doğrudan
çalışan bir kişidir.
Rabee el –Madkhali’nin Suud hanedanına muhalif olarak yansıtılmasında
Müslüman Kardeşler’in düşünce önderi Seyyid Kutub’un politik fikirlerinin halk
içinde yayılmasından duyulan endişe önemli yer tutuyor.

Apolitik konularda Suud hanedanına

kişi» gibi listelerde üst sıralarda bir

sert muhalefet gösterip aşırı mezhepçi

yer ayırmak yeterli olmuştur.

bir tutum takınarak kendine alt gelir
grubundaki
edinen

halk

içinde

Medhali,

popülerlik

ülkeye

ABD

askerlerinin yerleştirilmesi ve İsrail ile
ilişkiler gibi kilit konularda ise halkın
üzerindeki etki gücünü Suud yönetimi
lehine kullanmaktaydı.
Bu proje şahıs için,

uluslararası

ihtiyaç, Suud yönetimini Medhaliliğe
yurt dışında da örtülü destek olmaya

6.07.2020

ve

Balkanlara,

dışında

da

yayılma

Medhali ideolojisi,
mantığıyla
ideolojisine

Suudi

ortamı

bulan

“çivi çiviyi söker”

Müslüman
karşı

Arabistan

bir

Kardeşler
ilaç

olarak

sunulmuştur.

olmanın yarattığı saygınlığa duyulan

AP Photo

Böylece Orta ve Güney Asya’dan Fas’a

itmiştir. Şüpheli kariyeri, Rabee Al-

Neticede Medhali gruplar Libya’da da
Suud yönetimi için bir politika aracı
olup Hafter saflarında kendilerine yer
bulmuşlardır.

Medhali’ye «en önemli 500 müslüman

Defence Turk
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UMH’nin Dine Yaklaşımı Nedir?
Öncelikle,
Ulusal
Mutabakat
Hükûmeti'nin amacı tüm Libya’yı saran
bir birliktelik yaratmaktır. Bu süreçte
dini değerler üzerinden kamplaşmalar
yaratmanın, devleti bir vicdani denetim
organı olarak tutmanın gereksizliği bu
yönetim tarafından fazlası ile anlaşılmış
ve Libya’nın birlikteliğine fayda sunacak
her akım için kapsayıcı olacak bir
yönetim kurulmaya çalışılmaktadır.
UMH Libya Devlet Başkanlığı Konseyi
Başkanı Feyyaz Serrac, başarılı bir iş
adamı ve mimar olmasının yanı sıra
Kaddafi döneminde de ülkede İmar
Bakanlığında üst düzey görevlerde
bulunmuş bir isimdir. Yani bulunduğu
makamda dini ya da askeri yönü ağır
basan bir yönetici olarak değil, ülkenin
yeniden inşası ve kalkınmasına yol

gösterici olabilecek
çizmektedir.

bir

önder

profili

Alternatifi olarak sunulan Hafter’in
geçmiş askeri hezimetlerini daha çok
saldırılar
düzenleyerek
örtmesi
ve
kendini buna yetkili görüp Türkiye’ye
karşı ilan ettiği cihat dikkate alındığında,
Türkiye’nin
desteklediği
Ulusal
Mutabakat Hükûmeti Libya için Hafter’in
darbe yönetimi ile karşılaştırılmamalıdır.
“Türkiye ve Osmanlı’nın Etkisi Geçmişte
de Dini Hoşgörüye Katkı Sağladı”
Batılı yayın organlarının sık sık NeoOsmanlıcılık ve radikal grupları bir arada
portre edip Türkiye aleyhine olumsuz bir
imaj çizmeye uğraşsa da tarihi gerçekler
de aksini göstermektedir.

Kaddafi
tarafından
yasaklanana
kadar
Libya’daki en önemli dini akım Senussilikit.
Senussi akımının kurucusu, Muhammed İbni
Ali Senussi, 1800’lü yılların başında dini
eğitim için gittiği Mekke’de, ılımlı bir din
anlayışını savunduğu için Vahhabi gruplar
tarafından baskı görmüş, Osmanlı merkezi
yönetiminin daha güçlü olduğu Libya’ya
yerleşmek durumunda kalmıştır.
Sonraki süreçte Libya’nın emperyalizme olan
direnişinin ulusal sembolü olan Ömer
Muhtar’ın
da
bir
Senussi
olduğu
unutulmamalıdır. Dönemin Senussi lideri
Ahmet Şerif Senussi de sonraki süreçte
Libya’nın bağımsızlığı için mücadele veren
Atatürk’e ahde vefa olarak Anadolu’ya gelip,
Türk bağımsızlık savaşının bir parçası
olmuştur.
Bu da Türkiye ile Libya halkları arasındaki
dostluk bağlarının, Batı’nın algısının çok
ötesinde
bir
noktaya
uzandığını
göstermektedir.
Fransa Neden Bu İftira İçerikli Taraflı
Yayınlara İhtiyaç Duyuyor? Hata Zinciri Nerde
Başlıyor?
2011’de Libya’da NATO harekatı öncesinde
Türkiye’nin itidal çağrıları, Batı basınında
Türkiye’nin NATO’nun birlik ruhuna zarar
verdiği yanılgısıyla aktarılsa da askeri
standartlarda “çok başarılı” harekatların
sonrasında siyasal ve sosyal düzeni yeniden
oluşturmakta
yaşanan
vizyonsuzluk
ve
yetersizlik, Sirte, Bingazi gibi başta olmak
üzere büyük şehirlerin DAEŞ terör örgütü ve

El-Kaide gibi radikal
geçmesine yol açmıştır.

örgütlerin

eline

Bu konudaki eksiklilere örnek olarak 2012
yılına gelindiğinde El-Kaide bağlantılı Şura
Meclisinin eline geçen Bingazi’de ABD elçilik
misyonu herhangi bir önlem alınmaksızın
görevine devam etmesi verilebilir. Bu da ABD
Bingazi elçisi John Christopher Stevens’ın ve
yanındaki üç diğer görevlinin sembolik
biçimde 11 Eylül günü öldürülmesiyle
sonuçlanmıştır. Oysa merkezi hükûmetin sert
bir askeri müdahale ile güç kaybettiği bir
ortamda dini komitelerin ve aşiret tarzı yerel
örgütlerin yeni aidiyet merkezleri olabileceği,
NATO için çok önceden üzerinde çalışılmış
olması gereken bir senaryo idi. Bu hususla
Türkiye’nin uyarılarının NATO nezdinde çok
önceden dikkate alınması gerektiği de tekrar
kanıtlanmış oldu.
Fransa’nın bu hatalara yaklaşımı ise ne yazık
ki Fransız dış politikasının öngörüsüzlüklerini
yeni hatalar ile ört bas etme girişimleri ile
sonuçlanmıştır.
Fransa’nın 2011’deki harekâta başlanması için
kendi halkına ve dünya kamuoyuna sunduğu
argümanlar sırasıyla şöyleydi:
• Kaddafi’nin Avrupa’nın güvenliğini riske
atacak kadar Rusya ile içli dışlı olması,
• Demokratik değerlere saygı duymaması
• Yakın çevresine imtiyazlar tanıması,
• Askeri gücünü muhalefeti bastırmak için
kullanması
• Dini siyasete alet etmesi
“Bu özelliklerden hangisi Hafter’de yok?” diye
sorulduğunda gelecek yanıt ise oldukça vahim.

Mahmud Turkia / AFP

6.07.2020
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Fransa’nın

2011’deki

harekata

askeri harekatın demokratik hedeflerine

başlanması için kendi halkına ve dünya

ulaşılamadığı, yaşanan “10 yıllık yıkımın”

kamuoyuna

diktatör değiştirmekten başka bir amaca

sunduğu

argümanlar

sırasıyla şöyleydi:
•
•

Fransa’nın, Hafter’in
aşırılıklarından rahatsız
olan dünya kamuoyuna
bir açıklama borcu var.

•
•

hizmet etmediğini, dünya kamuoyuna

Kaddafi’nin Avrupa’nın güvenliğini
riske atacak kadar Rusya ile yakın
ilişkiler içerisinde olması,
Demokratik
değerlere
saygı
duymaması,
Yakın çevresine imtiyazlar tanıması,
askeri gücünü muhalefeti bastırmak
için kullanması,
Dini siyasete alet etmesi.

“Bu özelliklerden hangisi Hafter’de yok?”
sorusu ise şu şekilde cevaplanabilir:
Kendi

destekçilerinden

tepki çekmeden duyurabilmek için hala,
Hafter’i “Libya’da aşırı İslamcılığı yok
eden

bir

kahraman”

olarak

pazarlamaktadır.
Sonuç

olarak

Fransa

bu

tutumunun

arkasında durarak bu noktada Türkiye’yi
tehlikeli bir oyun oynamakla suçlarken
“radikal İslamcı” yalanını kendi lehine
durum yaratmak için kullanmaktadır.

oluşturduğu,

Tobruk Temsilciler Meclisini kapatması,
liyakate bakmaksızın oğullarını General
rütbesine yükseltmesi, Rus paralı asker
şirketi Wagner ile karanlık bir birliktelik
kurması ve en son Türkiye’ye karşı cihat
ilan etmesi ile gündeme gelen diktatör
adayı

Hafter’

tehlike

arz

eden

bir

profildir. Hafter’in Avrupa’nın dibinde,
Kuzey Kore tarzında, lider olması için
desteğini

esirgemeyen

Fransa’nın,

Hafter’in aşırılıklarından rahatsız olan
dünya

belirli

açıklamalar

yapması

gerektiğini düşünmekteyim.
Fransa 2011’de inisiyatif alıp ile başlattığı

6.07.2020
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Libya’daki Wagner varlığı
Ata Ahmet Kökçü

Libya’daki Rus Wagner Group paralı askerlerin varlığına yönelik birçok görsel
kanıt ve resmî açıklamalar mevcuttur. Bu kapsamda Wagner’in Libya’daki
faaliyetleri ve bölgedeki Rus çıkarlarını nasıl korumaya çalıştıkları ele
alındığında Wagner'in hem Rus devletinin bir uzvu gibi kontrollü kullanıldığı
hem de herhangi bir yasal sorun doğurmayacak ve kolayca harcanabilecek
‘güvenlik personelleri’ olduğu görülüyor.

İngiliz BBC haber ajansında yer alan bir
haberde
İngiliz
hükûmetinden
bir
kaynak, Wagner’in Libya’nın doğusunu
kontrolü altında tutan General Halife
Hafter’e bağlı güçlere destek veren
yaklaşık 300 elemanının olduğunu ve
Libya Ulusal Ordusu’na da top, tank,
insansız hava aracı ve mühimmat tedarik
ettiğini belirtti.
Ancak AFRICOM tarafından son yapılan
açıklamaya göre Libya’daki Wagner sayısı
2000 civarında.
Aynı
kaynak
değerlendirmede,

gazeteye

paralı askerler,
Tobruk ve Derna’daki derin su limanlarını
Rus filosunun gelebilmesi için güvenlik
altına almaya çalışıyor. Ayrıca, güney
Avrupa’ya enerji kaynaklarının akışını da
buradan kontrol edebilirler” dedi.

Fotoğraf: Znaj.ua
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“Bu

yaptığı

Wagner’a bağlı paralı askerler, Libya’da
yalnızca silah temin etmekle kalmıyor,
aynı zamanda özellikle sosyal medya

Defence Turk

üzerinden propaganda faaliyetlerinde de
bulunuyor. Şirketin yapılacak olası bir
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hafter’in
aday olması halinde, kazanması için
usulsüzlük ve propaganda faaliyetleri
düzenlemek için hazırlanıyor. Diğer bir
husus ise, Wagner’in iç yazışmalarında,
Hafter’in kontrolü altına aldığı toprakları
savaşarak değil, aşiretlere rüşvet vererek
ele geçirdiği ve burada da ağırlıklı olarak
Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen 150
milyon doları kullanmasıdır.
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve
Türkiye’nin de desteklediği Libya Ulusal
Mutabakat Hükûmeti, geçen yıl mayıs
ayında iki Rus vatandaşını “içişlerine
karışmaya
çalışmak”
suçlamasıyla
tutukladı.
Tutuklanan
iki
kişinin
üzerinden Wagner Grubu ile bağlantılı
olduklarını gösterdiği iddia edilen dizüstü
bilgisayar ile hafıza kartlarının çıktığını
bildirilmişti.
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Ata Ahmet Kökçü
Geçtiğimiz günlerde de Trablus ekseninde
yaşanan çatışmalar sonrası bölgede A/T
(Arama/Tarama) faaliyeti gerçekleştiren
Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne (UMH)
bağlı birlikler, darbeci Hafter’e bağlı
Libya
Ulusal
Ordusu
tarafından
kullanılan bir yerleşkede Libya’daki Rus
paralı askerlerine yönelik yeni kanıtları
sosyal medyadan paylaştı.
Rusya’nın paralı askerlerinin Libya,
özellikle Trablus ekseninde bulunduğuna
dair tek kanıt elbette bu görüntü değil.
Daha önce Ekim 2019’da sosyal medyada
UMH birliklerince Rus paralı askerlerinin
kimlikleri, AGL VOG-17 mühimmatı,
Sovyet tipi harita çizelgesi, RPO-A Shmel
tipi termobarik roketatar ve hatta
Suriye’den Libya’ya sevk edilen Rus
paralı askerlerinin üzerinde bulunan

Suriye liraları paylaşılmıştı.
Hatta UMH birlikleri canlı yakaladıkları
bir Wagner(*), paralı milisinin Libya’daki
faaliyetlerini
anlattığı
bir
söyleşi
yayınlamıştı.
New York Times gazetesi de Libya’da
yaklaşık 200 “Rus paralı asker” in
geldiğini ifade etmişti. Libya Yüksek
Devlet Konseyi Başkanı Khalid al-Mishri,
Associated Press’e verdiği demeçte, “Tüm

kanıtları toplayıp yetkililere sunduktan
sonra Rusya’yı ziyaret edeceğiz.” demiş ve

akabinde Libya’da yaklaşık 600-800 PMC
askeri (private-military company: özel
askeri
şirket)
Wagner’in
olduğunu
belirtmişti.

Uçuş Verileri

Libya’da Rus PMC Askerleri
• Bingazi’de darbeci Halife Hafter’e bağlı
güçleri eğitiyor,
• Trablus güneyinde yaşanan çatışmalarda
aktif rol alıyor,
• Çeşitli
petrol
ihracatı
konusunda
imtiyazların sağlanmasına neden oluyor.
• Yine Trablus ekseninde PMC Wagner
milislerinin Elektronik Taarruz (ET)
sistemlerini aktif kullandıklarına dair
görüntülü kanıtlar mevcut.
Şimdiye dek Trablus ekseninde yaşanan
çatışmalarda yaklaşık 35 PMC Wagner
mensubu paralı askerinin Ulusal Mutabakat
Hükûmeti güçlerince etkisiz hale getirildiği
bilinmektedir.
Daha önce Ürdün’ün Çin yapımı CH-4B
SİHA’ları Libya’daki darbeci Hafter güçlerine
satmasına yönelik paylaştığımız haberde adı
geçen Kazakistan merkezli Jenis Air şirketine
ait
Il-76TD
uçakları
Libya’da
açıkça
görünmekte.
Belirtilen uçakların daha önce Birleşik Arap
Emirlikleri ve Ürdün’den Libya’ya uçuşlar

6.07.2020
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yaptığı bilinmektedir. Jenis Air şirketi Birleşik
Arap Emirlikleri tarafında Libya’daki darbeci
General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal
Ordusu’na (LUO) silah ve ekipmanların
taşınmasında rol almaktadır.
Yukarıdaki görselde Jenis Air’e bağlı nakliye
uçaklarının Rusya-Birleşik Arap EmirlikleriÜrdün-Mısır ve Libya ekseninde 23-25 Nisan
2020
tarihleri
arasında
gerçekleştirdiği
uçuşlara dair veriler mevcuttur.
Yukarıda da görüldüğü üzere BAE tarafından
2020 Ocak ve Şubat aylarında Libya’ya çeşitli
noktalardan çok sayıda uçuş gerçekleştirildi.
Libya’da Trablus’un güneyinde yer alan
bölgelerde
UMH
birliklerince
çekilen
görüntülerde Rus paralı askerleri açıkça
görülmektedir.
Daha
sonradan
çeşitli
kaynaklarca
paylaşılan
videolarda
Rus
askerlerinin bir bina içerisinde oldukları ve
bazılarının yaralandığı net bir şekilde
görünüyordu.
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7 Libya’daki Wagner varlığı
Ata Ahmet Kökçü

9 Mayıs 2020 günü Libya’nın Salah al–
Din bölgesinde Rus paralı askerleri Suriye’de
yaptığı gibi Rusya “Zafer Günü” kutlama
amaçlı işaret fişeği atıldı. Suriye’de ise
kutlamalar genellikle Rusya’nın faaliyet
gösterdiği bölgelerde yine işaret fişeklerinin
atılmasıyla kutlandı.
Libya’da Trablus’un güneyinde yer alan
bölgelerde
UMH
birliklerince
çekilen
görüntülerde Rus paralı askerleri açıkça
görülmektedir.
Daha
sonradan
çeşitli
kaynaklarca
paylaşılan
videolarda
Rus
askerlerinin bir bina içerisinde oldukları ve
bazılarının yaralandığı net bir şekilde
görünüyor.
Libya’da Hafter güçleriyle omuz omuza
çatışmalara giren Putin güdümündeki Rus
paralı askerleri Suriye’de terör örgütü
Hizbullah ile yine “omuz omuza” hareket
etmiş, Suriye’de vaat ettiği istikrar ve ülkenin

barış ve huzur dolu bir ortama kavuşması için
atılan adımları engellemiştir.
Trablus güneyinde UMH tarafından ele
geçirilen
Rus
paralı
askerlerine
dair
ekipmanlar Suriye’de gördüğümüz paralı
askerler ile benzerlik gösteriyor.
Ayrıca Rusya’nın 10 Şubat 2020 (129 gün)‘den
bu yana Libya’da Hafter kontrolündeki
bölgelere gerçekleştirdiği uçuşların sayısı 473
olarak biliniyor.
Kaynaklar:
•

Rusya’nın iddialarının aksine Libya’daki
varlığına dair inceleme |Defence Turk

•

Rus özel askeri şirketi Wagner’in varlığına
ve faaliyet bölgelerine dair inceleme
|Defence Turk

PMC Wagner’in Bingazi’de darbeci Halife Hafter’e bağlı güçleri eğittiği belirtilirken
yine aynı şekilde Trablus’un güneyindeki çatışmalarda aktif yer aldığı biliniyor.
Rusya’nın Akdeniz’deki zengin doğalgaz ve petrolden pay almak istemesiyle Libya’da
faaliyet göstermesi aynı amaca hizmet etmektedir.
Daha önceki yazılarımdan yine Trablus ekseninde PMC Wagner milislerinin
Elektronik Taarruz (ET) sistemlerini aktif kullandıklarına dair görüntülü kanıtlar
olduğuna değinmiştim. Ruslar Wagner’i Libya’da tutarak bölgede istikrar ve sivil
halkın güvenliğini tehdit etmektedir.
Şimdiye dek Trablus ekseninde yaşanan çatışmalarda yaklaşık 35 PMC Wagner
mensubu paralı askerinin Ulusal Mutabakat Hükûmeti güçlerince etkisiz hale
getirildiği biliniyor. Gerçek sayıların çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.

6.07.2020
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Türk Deniz Kuvvetleri’nin Libya’daki Hava
Savunma Kabiliyeti
Fatih M. Küçük-Kozan Selçuk Erkan

Hiç şüphesiz, Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye’nin Libya stratejisinin en fazla önem arz
eden noktalarından birinde bulunuyor.
Doğu Akdeniz’de daimi olarak güçlü bir mevcudiyeti olan, dönemsel olarak değişmekle
birlikte, ortalama 6-9 muharip gemi ile aktif olarak Türkiye hak ve menfaatlerini
savunan Türk Deniz Kuvvetleri, özellikle Libya açıklarında 3-4 muharip fırkateyni ile
hem Türkiye hem de Libya’nın hak ve menfaatlerini savunmaktadır. Ayrıca, Türk
donanmasının Doğu Akdeniz’de ciddi bir denizaltı varlığı bulundurduğu tahmin
edilmektedir.
Türk donanmasına ait fırkateynler sık sık Trablus ve Misrata açıklarında bayrak
göstermişti. Bu bölgelerde görülen gemilerin Hafter güçlerine ait İHA’lara atış yaptığı
iddia edilmiş, bölgede SM-1MR füzesine ait parçalar bulunmuştu.
Mevcut durumda Rusya tarafından bölgeye gönderilen, ancak, resmi olarak varlığı
kabul edilmeyen MiG-29 ve Su-24 savaş uçakları bölgedeki en önemli tehditlerden biri
haline gelmiş durumdadır. Bu durumda bölgedeki Türk donanmasının varlığı, Trablus
ve Misrata’nın güvenliği ve hatta olası Sirte operasyonunda hava savunma şemsiyesi
oluşturmak üzere önem arz etmektedir. Konu ile ilgili ayrıntıları Savunma Sanayii
Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan, Defence Turk Genel Yayın Yönetmeni Fatih
Mehmet Küçük’e değerlendirdi.

Fatih M. Küçük: Rusya’nın bölgeye MiG-

fırkateynler öne çıkıyor. Bölgede hem yeni

29 ve Su-24 savaş uçakları göndermesinin

nesil Smart-S Mk2 radarı ve (Mk13’e ek

ardından çeşitli kaynaklarca bölgedeki

olarak) Mk41 8’li dikey atım sistemi

Türk unsurlarına yönelik hava saldırısı

(VLS) bulunan hem de SPS-49(V)4 radarı

olabileceği

ve standart Mk13 (36 x SM-1 ve 4x

Dışişleri

TCG Barbaros ESSM hava savunma füzesi fırlatırken | Deniz Yıldızı 2017 Tatbikatı

edilmiş

Bakanlığı,

ve

Türkiye

Libya'daki

“Türk

Harpoon)

kullanan

Gabya

sınıfı

çıkarlarının hedef alınması durumunda

fırkateynler

Hafter unsurlarının meşru hedef olarak

Barbaros sınıfı gemilerde ise 8 veya 16

görüleceği” uyarısında bulunmuştu. Türk

adet Mk41 VLS sistemi bulunuyor. Tüm

çıkarlarının

gemilerdeki VLS sistemlerinde ESSM

bölgedeki
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iddia

savunmasında
Barbaros

ve

özellikle

Gabya
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sınıfı

bulunuyor.

Bölgedeki

füzeleri görev yapıyor.
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Türk Deniz Kuvvetleri’nin Libya’daki Hava
Savunma Kabiliyeti
Kozan Selçuk Erkan

şehirlerin ve nüfusun kıyı kesiminde olması
nedeniyle İHA’lar genel olarak bu bölgede
hassas hedefler için kullanılıyorlar. Bu
sebeple, MiG-29’lar İHA avlamak istiyorsa,
hedefi görüş açısına almak zorunda. Çünkü
ellerindeki MiG-29’lar modernize edilmiş
uçaklar değil. Bu sebeple de uzun menzilli füze
kullanamıyorlar. 40 km menzili olan yarı aktif
güdümlü füzeleri kullanmak zorundalar ki
onda da TB2'ler oldukça küçük bir hedef
olduğu için daha da fazla yaklaşmaları gerekir.
50-60 km den atıp o füzeyle vurma ihtimalleri
yoktur. 30-40 km kadar yaklaşmaları gerekir.
Kıyı yakınlarında böyle bir operasyona
kalkışırlarsa kuvvetle muhtemel Gabya
sınıfımızdaki SM-1 füzelerinin menziline
gireceklerdir. SM-1’ler teoride 90 km menzile
sahiptir. Böyle manevra yeteneklerine sahip
uçaklar içinse 50-60 km menzile sahiplerdir.
Çeşitli manevralarla enerji kaybetseler de 5060 km deki bir MiG-29’uvuracak kapasitedeler.

Rusların Gürcistan’da İHA avlamak için
MiG-29
kullandıkları
kanıtlanmıştı
Libya’da
da
Pantsir-S1’ler
ile
sağlayamadıkları
hava
savunma
şemsiyesini MiG-29’lar ile sağladığı
düşüncesi mevcut.
Bu bilgiler de göze alındığında bölgedeki
deniz varlığımız nasıl bir hava savunma
şemsiyesi sunuyor?
Kozan
S.
Erkan:
Libya
özelinde
baktığımızda, Libya, Türkiye kadar
yüzölçümüne sahip bir ülke. Fakat
nüfusunun çoğu ve şu an harp ortamının
yaşandığı bölge sahilden 0-80 km

6.07.2020

derinlikte yaşıyor. Bizim kullandığımız
gemiler deniz kıyısından 50-80 km
mesafededir.

Kısacası, Gabya firkateynlerimiz kıyıya yakın
bir seyirde muharebe bölgelerinde İHA'lar için
ciddi
bir
hava
savunması
koruması
sağlayabilecek kabiliyettedir.
MiG-29’lar kuvvetli ancak aynı zamanda eski
uçaklar. Şimdi Rusya sahada büyük bir kayıp
yaşadı. Çeşitli Wagner kuvvetlerini çekip
yerine Suriyeli milisleri koymaya çalıştı, onlar
çatışmayı reddetti veya çatışmada başarılı
olamadılar. Bütün bunların sonucunda, Rusya
masada kalmanın ya da masaya oturmanın bir
yolunu bulmaya çalışıyor. Hala SSCB'nin
mirası olarak ellerinde çok sayıda uçak ve
tank var. Doğu Avrupa ve eski SSCB
ülkelerinden
buldukları
personeller
ile
kullanacak
pilot
bulmakta
da
sıkıntı
çekmiyorlar. Rusya, muhtemelen kendi üzerine
kalmayacak şekilde kayıttan düşmüş uçakları
çalışır hale getirip gönderdi Çünkü “hiçbir Rus
uçağı resmi olarak devredilmemiştir” diye
açıklama yaptılar. Bu sebeple de uçakların çok

Türk Deniz Kuvvetleri fırkateyni TCG Barbaros ile İtalyan fırkateyni ITS Alpino | Doğu Akdeniz

Denizdeki gözümüz (Gabya ve Barbaros
fırkateynlerimiz) üzerlerindeki radarlar
ile 200-250 km içerisini çok rahat
görebilmektedir. Yani, herhangi bir
şekilde gelen MiG-29'ların İHA'ları
vurmak için dahi radarların menziline
girmeleri gerekiyor. Keza Libya düz bir
çöldür. O yüzden dağ ve tepe gibi
engellerin arkasına saklanarak gelmeleri
de oldukça zordur. Bu sebeple de uzun
menzilden
görülebileceklerini
düşünüyorum. Bununla beraber büyük
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Türk Deniz Kuvvetleri’nin Libya’daki Hava
Savunma Kabiliyeti
Kozan Selçuk Erkan
gelişmiş bir teknolojiye sahip olduklarını
düşünmüyoruz. Eğer çok yaklaşmak
istemiyorlarsa radar kullanarak hedefi
arayacaklar. Özellikle Gürcistan’dakileri
kısa menzilli füzelerle vurmuşlardı.
Çünkü bölgede hiçbir şekilde HSS yoktu.
Benim şahsi kanaatim Trablus bölgesinde
bir savaş uçağı (MiG-29 ve Su-24)
saldırısını olamayacağı yönünde.
Fakat, UMH Sirte taraflarına müdahale
etmeye
kalkışırsa
onu
engellemek
amacıyla bu uçakları hava-yer görevleri
için kullanabilir. Ayrıca TB2'ler orada
sadece Pantsir-S1 vurmadı. Çok uzun
sürede havada kalarak iyi bir istihbarat
bilgisi sağladı. Zaten Pantsir-S1’leri de
vurmalarındaki en büyük etken, uzun
süre menzil dışında takip ederek
bakımdayken veya kullanımda değilken
vurmalarıdır. Evet, çalışır durumda olan
Pantsir’leri de vurdular ama asıl
becerileri bulup vurmalarıydı.
Bunu

Gabya sınıfı fırkateynler

6.07.2020

yapabilmek için de çok uzun süre havada
kalmaları gerekir. Çok uzun süre havada
kalma kabiliyeti olan ve yavaş uçan bir
İHA için bir savaş uçağı tarafından
yakalanıp vurulma riski beraberinde
gelmektedir.
Ruslar
bunu
şu
an
yapabilecek kapasitedeler ama deniz
kıyısında
yapmaya
kalkarlarsa
muhtemelen Gabya sınıfının görüş
alanına girerler.
Burada sorulması gereken soru esasında
angajman kurallarıdır. Biz UMH’deki
TB2’leri bizim aracımız olarak kabul edip
müdahale edecek miyiz? Etmeyecek
miyiz? Bizim görmemiz gereken mesele o.
Kuvvetle muhtemel ben edeceğimizi
düşünüyorum. Çünkü, özellikle Türk
unsurlarına yakın bölgelerde, tehdit
olarak yaklaşmaya başlandığı zaman
İHA’ya mı tehdit yoksa gemiye mi tehdit
onu ayırt edemezsiniz. Mutlak suretle
müdahale etmek zorundasınız.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Gabya sınıfı firkateynden SM-1 hava savunma füzesi fırlatılırken

Çünkü üzerindeki mühimmat gemi için mi
uçak için mi ayırt edemezsiniz. Bu sebepten
dolayı kendini savunmak için müdahale etme
zorunluluğu doğar. Bundan dolayı da ben
kuvvetle muhtemel müdahale edeceğimizi
düşünüyorum. Şu anda bölgede 4 adet Gabya
sınıfı firkateynimiz var. Ayrıca lojistik
gemisiyle beraber birer adet Barbaros
fırkateynimiz ile ve Ada sınıfı korvetimiz
bölgeye gitti. Bu ne demek? Şu anda bölgedeki
en büyük deniz gücü biziz. Rusya’nın ya da
IRINI Operasyonu sebebiyle Fransa’nın,
İtalya’nın ve Yunanistan’ın bölgede bir deniz
gücü bulundurma ihtimali yok. Haliyle de
denizden
gelebilecek
bir
hareketlilik
beklemiyorum. Şu anda yapabilecekleri MiG29 ve Su-24’ler ile hava saldırısı düzenlemek
olur. Belirttiğimiz gibi, kıyıda buna karşılık
verebilecek kabiliyetimiz var. Senin de ifade
ettiğin gibi bizim gemilerimizin 4 tanesi
modernize edilmiş Gabya, Bu gemilerin daha
uzun menzilli ve daha hassas radarları ve aynı
zamanda, kendilerini savunmak için gelişmiş
ESSM füzeleri vardır. Bunun yanı sıra diğer
Gabyalar’ımızda eski veya döküntü değil.

Defence Turk

Onlar da diğerlerine göre daha dar kapsamlı
bir modernizasyon ve yenilemeden geçtiler.
Üzerlerinde bulunan SM-1 füzeleriyle uzun
menzilde savaş uçaklarına müdahale edebilme
kapasitesine sahipler. Kısacası ben o bölgede
Deniz Kuvvetleri’mize karşı bir sorun
yaşanacağını sanmıyorum. Aksine, Deniz
Kuvvetleri’mizin o bölgede saha savunması
yapabilecek kadar iyi bir hava savunma
şemsiyesine sahip olduklarını düşünüyorum.
Fatih M. Küçük: Sirte deniz kıyısında bir
şehir. Sizce deniz kuvvetleri Sirte'ye yapılacak
olası bir operasyonda aktif rol alır mı?
Kozan S. Erkan: Evet, Sirte deniz kıyısında bir
şehir. 30 km kadar deniz kıyısına kurulu bir
şehir. Bu sebeple de Deniz Kuvvetleri’nin illaki
bir fiziksel müdahalesi olmasa da istihbarat ve
EH
(jamming
vs.)
desteği
vereceğini
düşünüyorum. İllaki bir kıyı bombardımanı
veya uçak vurma olarak değil, bu şekilde
verebileceği destek çok büyük olur. Sadece
bunlarda değil, gemilerimiz aynı zamanda
komuta merkezi olarak oradaki işlemleri
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TCG Salihreis firkateyninden
ESSM hava savunma füzesi atışı

Türk Deniz Kuvvetleri’nin Libya’daki Hava
Savunma Kabiliyeti
Kozan Selçuk Erkan
Türkiye'ye
veya
Trablus
üssüne
iletebilecek durumda. Bu sayede de çok
ciddi anlamda fayda sağlayabilirler.
Fatih M. Küçük: Gabyalar’da bulunan
SM-1’ler, RIM-66E versiyonu. SM-1MR
olarak geçiyorlar. 1983’te ilk olarak
servise girmiş olarak gözüküyor. Bu
füzelerin ömrü ne kadar? Etkin olarak
kullanılabilirler mi?
Kozan S. Erkan: Biz Gabyalar’ı aldıktan
sonra SM-1 MR'ler ciddi bir ömür
uzatmasına girdiler. Bu füzeler yazılım
bakımından geliştirildi. Ama asıl olan
mesele, ömür uzatmasıydı. Yani yakıtlar
yenilendi, içindeki elektronik sistemler
test edildi ve değişmesi gerekenler değişti.
Neredeyse kendi becerisindeki yeni bir
füze kadar iyi bir hale getirildi. Bunun
yanı sıra bizim silahçılarımızın oldukça

özverili çalışmaları mevcuttur. Herhangi
bir sistem bozulduğu zaman onu yerli
imkânlarla çalışır hale getirmek ve tamir
etmek için çok ciddi ve NATO’da dahi
olmayan özellikte becerileri var. Bunu da
her zaman görüyor ve gurur duyuyoruz
açıkçası.
Fatih M. Küçük: Bölgedeki denizaltı
varlığımıza ait bir fikriniz var mı?
Kozan S. Erkan: Şu anda üslerde
denizaltı
tutmuyoruz.
Karadeniz
bölgesinde
çok
fazla
denizaltı
bulundurmuyoruz. Ege Denizi zaten
sürekli denizaltı tutmak için uygun bir
bölge
değil.
Bu
doğrultuda
denizaltılarımızdan Doğu Akdeniz’de ve
Libya sahasında 4-6 adet yer aldığını
söylemek mümkün.

Gabya sınıfı firkateynlere yakıt ikmali yapan TCG Akar Yakıt İkmal Gemisi
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Fatih M. Küçük: Yunanistan’a ait Hydra sınıfı
fırkateyn IRINI Operasyonu’na katılmak üzere
yola çıkmıştı. Ancak daha sonra teknik bir
arıza sebebiyle operasyondan ayrıldı.
Kozan S. Erkan: Yunanistan’ın kullandığı
Meko (Yunanistan’da Hydra) sınıfı fırkateynler
yeni
modernize
edildi.
Bunlar
büyük
modernizasyonlar değil. İletişim sistemleri
yenilendi, top atış kontrol sistemleri yenilendi
ve bazı radar güncellemeleri yapıldı. Buna ek
olarak bazı harp-taktik sistemlerinde de
güncellemeler yapıldı. Çok büyük olmasa da
iyi bir modernizasyondan geçtiler. Bu
modernizasyonlar yapılırken de bu gemiler
havuzlandı ve tüm bakımları yapıldı. Ancak,
bu bakımdan çıktından sonra sadece IRINI
Operasyonu’na katılmak için iki haftadır
hazırlanan firkateynleri denize çıktıktan kısa
süre sonra hasarlı arıza verdi. Yani sadece
makine dairesi değil, makine dairesine hasar
verecek şekilde bir sorun çıkartarak görev dışı
kaldı. Öyle ki Yunan medyası bu olayı ilk
duyduğunda geminin saldırıya uğradığı için
geri döndüğünü sanarak yayınlar yaptı.

Defence Turk

Ancak, olay hiç de öyle değildi. Yeni bakımı
yapılmış gemilerin dahi harbe hazırlık
durumu öyle düşük ki hasarlı arıza sebebiyle
gemileri geri döndürüldü. Onun yerine bir
hafta içinde ellerindeki diğer Meko 200’ü
hazırladılar. Çünkü ellerindeki en uygun gemi
bunlar. Yunanistan Akdeniz’de bir gemi ile
görev yapmaya çalışacak. Türkiye’nin bölgede
5 fırkateyn, 1 korveti ve lojistik gemileri
olduğunu hatırlamakta fayda var.
Görüldüğü üzere, denizcilik konusunda
Yunanlıların harbe hazırlık oranları düşüktür.
Gemilerinin birkaçı her zaman arızalıdır,
bakım gerektirirler. İlginç bir husus olarak,
Yunanlılarda böyle bir makine arızası olduğu
zaman Almanya’dan teknisyen ve yedek parça
gelmesi gerekir. Yani bu tür büyük arızalarda
Yunanlılar sorunu kendileri çözmek yerine
mutlaka MTU’ dan, türbin firmasından ya da
Amerika’dan teknisyen ve yedek parça isteyip
sorunu böyle çözerler. Bu da haliyle geminin
çok çok uzun süre sonra göreve döneceğini
gösterir.
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Nuakşot Zirvesi Sonrası Fransa’nın Libya
Stratejisi ve Türkiye’ye Etkileri
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Gökçe Hubar

Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Şeyh el Gazvani’nin
davetiyle, 30 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen Nouakşot Zirvesi’ne Moritanya hariç
diğer G5 Sahra ülkeleri olan Çad, Nijer, Mali ve Burkina Faso’nun liderlerinin yanı
sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da iştirak etti.
Sahra’daki siyasi durumun değerlendirildiği Nuakşot Zirvesi, esasen 13 Ocak 2020
Pau Zirvesi’nin bir sonraki aşaması olarak okunmalıdır.
Pau Zirvesi’nde Emmanuel Macron, Fransa’nın Sahra’daki varlığını iki sebebe
dayandırmaktaydı:
•
•

Terörizmle mücadele,

Sahra ülkelerinin, kendi topraklarında tam egemenlik kurmalarına izin verilmesi.

Birinci sebep; Sahra’da faaliyet gösteren

başardıklarını, “İslamcı terörizmin tüm

Mağrib El Kaidesi, DEAŞ ve diğer selefi

bölgede

cihatçı terör örgütlerine, özel olarak da

Fransa’nın bu bölgedeki angajmanına

Libya ve Çad Gölü’ndeki tehdide karşı

devam edeceğini beyan etti.

mücadeleyi içermekti. İkinci sebep ise,
Fransa’nın meşru olarak bu bölgeye davet
edildiğini vurgulamaktı. Macron, Sahra
ülkelerinin

Fransa’nın

Barkhane

operasyonu

kapsamındaki

askeri

angajmanının devam edilmesinden yana
olduklarını

özellikle

belirtti.

Nuakşot

Zirvesi’nde de yine terörizmle mücadele
konusuna

öncelik

veren

Macron,

Niamey’de kurulan koordinasyon merkezi
sayesinde istihbarat paylaşımının daha
etkili bir hale getirildiğini, “Sahra’nın bir
şiddet
Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazvani ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron
Fotoğraf :Reuters

6.07.2020

döngüsüne

saplanmaması

gerektiğini”, teröristlerin amacının bu
olduğunu,

geçmişte

bunu

yapmayı

Defence Turk

tek

düşman

olduğunu”

ve

Nuakşot Zirvesi’nin sonuç bildirisinde
Fransa’nın Sahra’daki askeri varlığının
devamına

karar

verildi.

3

Haziran

2020’de Tessalit bölgesinde Mağrib El
Kaide’si liderinin Barkhane Gücü ve
müttefiklerince

etkisiz

hale

getirilmesinden ve Nisan 2020’de Çad
Gölü bölgesinde Boko Haram’a karşı
yapılan

Boma’nın

Öfkesi

Operasyonu’ndan övgüyle bahsedildi. Batı
Afrika

Ülkeleri

Ekonomik

Topluluğu

bölgesinden terörizmin yok edilmesi için
2020-2024 eylem planının kabul edilmesi
de takdirle karşılandı.
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Nuakşot Zirvesi Sonrası Fransa’nın Libya Stratejisi
ve Türkiye’ye Etkileri
Gökçe Hubar
Fransa’nın Sahra ülkeleri ile böylesine bir
dayanışma sergileyebilmesinde birçok
etkenin
başat
rol
üstlendiği
görülmektedir.
En
önemli
etken,
asimetrik bir ilişkinin var oluşudur. G5
Sahra ülkelerinin, kendi ülkelerindeki
Boko Haram ve Mağrib El Kaidesi gibi
terör örgütleri ile başa çıkmakta başarısız
kalıp Fransa’nın yardımına başvurmaları,
bu ülkelerin “tam egemenlik sahibi”
olmalarından
ziyade
bu
ülkelerin
güvenlik
güçlerinin
ve
istihbarat
teşkilatlarının yetersiz kaldığı anlamına
gelmektedir. Kendi başlarına terörizmle
mücadele edemeyen Sahra ülkeleri,
Fransa’nın
yardımına
muhtaç
kalmışlardır.

nezdinde prestijini artırmayı hem de
Libya’yı güneyden çevreleyen orta hattaki
komşularını kendi etki alanına çekmeyi
amaçlamıştır.
Şüphesiz,
G5
Sahra
ülkelerinin beşinin de Uluslararası
Frankofoni Örgütü’nün üyesi olması, bu
ülkelerdeki askeri ve sivil bürokratlar ile
politik elitlerin savunduğu dış politikanın
Fransa’nın ulusal çıkarlarına yakın bir
yerde durması da Fransa’nın işini
kolaylaştırmıştır.
Dahası,
Fransa
bölgedeki stratejisini icra ederken,
uluslararası ve bölgesel örgütlerden
destek almayı ihmal etmemektedir.
Nuakşot Zirvesi’ne kimlerin katıldığını
incelediğimizde bunu fark edebilmemiz
mümkündür.

Fransa, Sahra ülkeleri ile askeri ve
istihbari bağlar kurmak suretiyle hem G5
Sahra ülkelerinin yönetici kadroları

Zirveye devlet başkanı sıfatıyla Fransa,
Çad,
Nijer,
Mali,
Burkina
Faso
Cumhurbaşkanları ve İspanya Başbakanı

Pedro Sanhez; ayrıca Afrika Birliği Komisyonu
Başkanı
Moussa
Faki
Mahamat
ve
Uluslararası
Frankofoni
Örgütü
Genel
Sekreteri Louise Mushikiwabo katılmıştır.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel,
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi
Angela Merkel, İtalya Başbakanı Guiseppe
Conte ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
ise video aracılığıyla uzaktan zirveye eşlik
etmişlerdir.
Bu zirvenin, Fransa’nın Sahra ülkelerinin
hükümetleri ile olan dayanışmasını gösterdiği
ve Fransa’nın Libya’yı güneyden çevrelemeyi
hedeflediği
muhakkaktır.
Ancak,
Libya
stratejisinde Fransa’nın muvaffak olmasını
sağlamaya
yetip
yetmeyeceğini
zaman
gösterecektir.
Fransa’nın Libya
Suriyeleşmesi’

Stratejisi

ve

‘Libya’nın

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian, 27
Mayıs 2020 günü Senato’da yaptığı bir
açıklamada Libya’nın “Suriyeleşmesinden”,
Suriye’deki
senaryonun
Libya’da
tekrarlandığından, krizin derinleştiğinden söz
etmiştir. Macron ise, 29 Haziran 2020’de
Libya’daki Türk politikasını “kabul edilemez”
diye nitelendirerek, “NATO ülkesi gibi
gözüken” Türkiye’nin “tarihsel ve cezai
sorumluluğu olduğunu” öne sürmüştür.
Krizi tırmandıran gelişme, Fransa’nın, 10
Haziran’da Courbet adlı firkateynin Türk
donanması tarafından agresif bir biçimde taciz
edildiği şeklindeki mesnetsiz iddiasıdır.
NATO’nun teknik soruşturmasında Fransa’nın
taciz iddiası doğrulanmadığı için Fransa Sea
Guardian misyonundan geçici olarak geri
çekildiğini açıklamıştır.

Daha öncesinde ise Macron, NATO’nun beyin
ölümünün gerçekleştiği şeklinde NATO’yu
küçümseyen tonda bir söylemde bulunmuştur
ve Türkiye’yi Suriye’de agresif davranmakla
suçlamıştır.
Doğu Akdeniz’de yaşanan bu son durum, TürkFransız ilişkilerinin Suriye’den sonra Libya’da
da kırılgan bir hale geldiğinin göstergesidir.
İki
ülke
arasındaki
kriz
gittikçe
derinleşmektedir.
İki Laik Devletin Farklı Kulvarlarda Rekabeti:
Türk-Fransız İlişkilerinde Libya Faktörü
Fransa’nın
Libya
stratejisi,
Birleşmiş
Milletler’in tanıdığı Feyiz es Serrac’ın yerine,
kendi halkını katletmekten, Covid 19 ile
mücadele edilen bir dönemde hastaneleri bile
hedef almaktan çekinmeyen diktatör Mareşal
Halifa Hafter’i desteklemek üzerine bina
edilmiştir.
Haydut rejim kurma yolunda ilerleyen
Hafter’in yabancı sponsorlarının Libya’ya
yönelik
silah
ambargosunu
delmeleri
karşısında da suskun kalan Fransa, kendi
kamuoyundan bile eleştiriler almaktadır. Zira
Hafter, ülkesi için canını vermeye hazır bir
milli kahraman değil amacına ulaşabilmek
için kimi Selefi silahlı gruplardan bile yardım
almayı kabul etmiş olan otoriter bir -sözdemareşaldir.
Selefiler
Serrac’ı
değil,
Hafter’i
desteklemektedirler. Nitekim Suudi selefi
düşünür
Usame
bin
Ataya
el-Atibi,
yayımladığı bir sesli mesajda “şeriatın tüm
Müslümanlara Hafter’i destekleme emri
verdiğini” iddia ederek din üzerinden siyasi
propaganda yapmıştır.

Fotoğraf: VOA News
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Nuakşot Zirvesi Sonrası Fransa’nın Libya
Stratejisi ve Türkiye’ye Etkileri
Gökçe Hubar

El-Atibi, Rus özel askeri şirketi Wagner’i
müttefik
ve
Hafter’in
rakiplerini
(Türkiye’yi kast ederek) “İslam’ı ve
ülkenin
birliğini
bozmaya
çalışan
teröristler”
olarak
nitelendirmiştir.
Hatırlayalım: Birinci Dünya Savaşı’nda
Alman Genelkurmayı “seçici cihat” ilan
ederek, Almanları müttefik, Almanların
rakibi olan diğer ülkeleri ise İslam
düşmanı olarak lanse ederek propaganda
yapmaktaydı.
Şimdi
ise,
Hafter’i
destekleyen
Ruslar
Müslümanların
müttefiki, Türkler ise İslam düşmanı
olarak lanse edilmek istenmektedir. Bu
çok kirli bir propagandadır ve din
üzerinden silahlı çatışmalar yaşanmasını
ateşlemektedir.
Rusya ve Fransa’nın Libya’da bu tuzağa
düşmemesi
gerekmektedir.
Suriye’de
selefi terör örgütleriyle mücadele eden
Rusya’nın ve laik Fransa’nın Hafter’e
destek vermesi hem tehlikeli hem de
çelişkilidir. Tehlikelidir, çünkü bölgede
zaten yeterince dini motifli terör örgütü
var
iken
şeriatın
siyaset
adına
kullanılarak
bu
tür
söylemlerde
bulunulması, yangına benzin dökmekten
başka bir şey değildir. Çelişkilidir, çünkü,
Rusya ve Fransa kendi savundukları
seküler değerlere karşı gelmiş olmaktadır.
Bu ülkelerin Hafter’e verdiği destek,
uluslararası ilişkilerde kimi devletlerin
kendi savundukları değerleri çıkarları
uğruna göz ardı etmeleri ile açıklanabilir.

6.07.2020

Fransa açısından durum değerlendirmesi
yapıldığında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de
gittikçe daha fazla caydırıcılık kazanması,
Libya ile imzaladığı mutabakat metni
sayesinde Kıbrıs meselesinde avantaj elde
etmesi, hem Rusya’nın hem de NATO’nun
Türkiye’yi kazanmak istemesi, Türk
savunma sanayiinin son yıllarda gelişme
göstermesi, bilhassa Türk insansız hava
araçlarının Hafter güçlerine büyük
hasarlar vermesi, Fransa’yı Türkiye’ye
karşı müttefik arayışına sevk etmektedir.
Fakat bu müttefiklerin bir kısmı,
Libya’nın ikiye bölünmesine sebep olan ve
agresif davranan tarafların ta kendisidir.
Türkiye Libya’da agresif değil, yapıcı bir
strateji
icra
etmektedir.
Libya’nın
bölünmesinden değil, birliğinden yana bir
tavır sergilemektedir. Güvenlik ve Askeri
İşbirliği
Mutabakat
Muhtırası
kapsamında inceleme yapmak üzere
gittiği Trablus’ta Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar’ın altını çizdiği üzere “Libya
Libyalılar’ındır”
sloganından
yola
çıkmaktadır. Montaigne Enstitüsü’nde
“Libya
KriziRusya-Türkiye-Fransa
Üçgeni” başlıklı bir blog yazısı kaleme
alan Suriye eski Büyükelçisi Michel
Duclos, Türkiye’nin Libya’da “Osmanlı
reflekslerini bulduğunu” iddia etse de
Türkiye’nin böyle bir refleksi yoktur ve
hiçbir ülkenin topraklarında gözü yoktur.

Pau Zirvesi’nde Macron, Fransa’nın terörizmle
mücadele ve davet sebebiyle bölgede askeri güç
bulundurduğuna
dikkat
çekmekteydi.
Fransa’nın,
eski
Fransız
sömürge
ülkelerindeki askeri varlığı nasıl ki “sömürgeci
reflekslerini bulmak” şeklinde okunamıyor ise,
Türkiye’nin de Libya’daki askeri varlığı
“Osmanlı reflekslerini bulmak” şeklinde
okunamaz.
Laik Fransa’nın, selefilerin övdüğü bir
diktatöre sahip çıkması, bunun da ötesinde,
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan devlet
başkanı Feyiz es Serrac resmi bir davet
mektubu ile Türkiye’yi Libya’ya çağırdığı
halde, Fransa’nın Türkiye’nin Libya’daki
askeri varlığından rahatsız olması, Hafter’in
yabancı sponsorlarının silah ambargosunu
delmesine ise seyirci kalması çok büyük bir
çelişkidir. Bu çelişkili durum, “Özgürlük,
eşitlik, kardeşlik” mottosuna sahip bir ülke
açısından
son
derece
kaygı
vericidir.
Kaynaklar:
• [1]https://www.elysee.fr/emmanuelmacron/2020/06/30/declaration-dupresident-emmanuel-macron-au-sommet-

•

•

•
•

•

•
•
•

de-nouakchott
[2]https://www.g5sahel.org/article/communi
que-final-du-sommet-de-nouakchott-pourle-suivi-de-la-feuille-de-route-du-sommetde-pau
[3]https://www.lepoint.fr/monde/libye-pouremmanuel-macron-la-politique-turque-estinnacceptable-29-06-20202382320_24.php#xtmc=libye&xtnp=1&xtcr
=1
[4]https://www.economist.com/europe/2019/
11/07/emmanuel-macron-warns-europenato-is-becoming-brain-dead
[5]https://www.libyanjustice.org/news/recen
t-indiscriminate-attacks-on-civilians-andhospitals-by-haftars-forces-may-amount-towar-crimes
[6]https://www.moroccoworldnews.com/202
0/07/307718/saudi-salafi-scholar-muslimsmust-support-haftar-lna-in-libyan-civilwar/
[7]https://www.academia.edu/14787984/Bir
_Kitap_%C4%B0ncelemesi
[8]https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/3720
20-40431
[9]https://www.institutmontaigne.org/blog/l
a-crise-libyenne-le-triangle-russie-turquiefrance

Barkhane Operasyonu kapsamında görev alan Fransız birlikleri
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Savaşın Gidişatı
Türkiye'nin zırhlı araç naklettiği Mayıs 2019
itibariyle yaşanan gelişmeler
UMH Hükûmeti güçleri Hafter
bağlısı Libya Ulusal
Ordusundan 3. Nesil Javelin
ATGM ve Çin menşeli 155
mm GP6 lazer güdümlü obüs
mühimmatlarının da arasında
bulunduğu çok sayıda
mühimmat ele geçirdi.

Libya'da Hafter yanlısı
güçlere (LNA) Mi-35 taarruz
helikopteri verildiği iddia
edildi.

Libya'ya asker
gönderilmesimi içeren
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi
Meclis'e gönderildi. TBMM
Başkanı Mustafa Şentop,
TBMM Genel Kurulu'nu 2
Ocak tarihinde olağanüstü
toplantıya çağırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
olağanüstü toplantısı
neticesinde "Libya Tezkeresi"
184 ret oyuna karşı 325 kabul
oyu ile geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Teknik bilgi ve paylaşımı
noktasında tecrübe bizim
askerimizin oradaki görevi
koordinasyondur. Orada bir
harekat merkezi, bu harekat
merkezinde de bizim bir
Korgeneralimiz bulunacak."

Darbeci lider Halife Hafter'e
bağlı güçler, Türkiye ve
Rusya’nın Libya’ya yönelik
ortak ateşkes çağrısını kabul
etti

Mısır Türkiye’ye karşı ‘Kader
2020 Tatbikatı’nı icra etti.
Tümgeneral Shahawy: "Bu
“savaş eğitimi” Libya’ya
hakkı olmadan müdahale
eden Türk tarafına açık ve
kesin mesaj göndermek
amacıyla yapıldı" dedi.

Libya Ulusal Mutabakat
Hükûmeti güçleri BAE'ye ait
zırhlı araçlar ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Ülkemizin Libya'ya ayak
basmasıyla birlikte Hafter'in
ilerleyişi durmuştur. Meşru
Trablus yönetiminin ülkenin
tamamında hakimiyet
kurması için
destekleyeceğiz."

Kirpi II ve Vuran TTZA’lar UMH
tarafından kullanılmak üzere
Libya’ya ulaştı.

Pentagon Libya ile ilgili
açıklamalarda bulundu:
•“Rusya’nın Libya’daki varlığı
ABD’nin terörle
mücadelesine engel”
•"ABD İHA’sı Hafter
güçlerince vuruldu"

Libya'daki resmi Hükûmet
karşıtı Hafter'in sözcüsü AlMismari: “Barış yok, müzakere
yok, teröristlerle ve Türk
işgalcilerle ateşkes yok”
açıklaması yaptı.

Not: Altı çizili noktalara basarak bilgi kaynağına gidebilirsiniz.
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Savaşın Gidişatı
Ulusal Mutabakat Hükûmeti
(UMH) güçlerine ait Bayraktar
TB2 SİHA'ların gerçekleştirdiği
hava harekatında darbeci
Hafter'in sözde Sirte operasyon
odası komutanı Tümgenaral
Salem Diryag etkisiz hale
getirildi.

UMH güçlerine ait SİHA'lar
tarafından Bin Walid
bölgesinde ön hatta
mühimmat taşıyan darbeci
Hafter güçlerine ait konvoy
imha edildi.

Ürdün memnun kalmadığı Çin
yapımı CH-4B SİHA’ları
Libya’daki darbeci Hafter
güçlerine sattı.

UMH güçlerince, darbeci
Hafter güçlerine karşı başlatılan
saldırıyla Ebu Grein, Kaddafiye
ve Zemzem vadisi Hafter
militanlarından geri aldı.

UMH 'nin Ordu sözcüsü Albay
Mohamed Kanono
Misrata/Ebu Grein bölgesinde
Hafter'e ait 2 Çin yapımı Wing
Long II SİHA ile bir Mi-35
helikopterinin düşürüldüğünü
duyurdu. Mi-35'in üç
mürettebatı da öldü.

Bayraktar TB2 SİHA darbeci
Hafter’e mühimmat taşıyan
kargo uçağını vurdu.

UMH güçleri, Surman şehrinin
kontrolünü tamamen ele
geçirdi.

UMH güçleri, Surman'dan sonra
Sabratha'yı da kontrol altına
aldı.

Polonya yapımı Warmate
dolanan mühimmat Libya’da
görüldü.

BAE’nin isteği üzerine Sudanlı
General Hametti darbeci
Hafter’i desteklemek için
Libya’ya birlik yolladı

BAE ve Blackwater bağlantılı
Maltalı silah satıcısı AB'nin
Libya'ya yönelik ambargosunu
ihlal ettiği haberleri basına
yansıdı

Ulusal Mutabakat Hükûmeti,
Libya'da Amerika Birleşik
Devletleri üssü istedi.

6.07.2020
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Savaşın Gidişatı
Rusya, Libya'da Hafter'i
ateşkes ilan etmeye zorladı

UMH güçleri Vatiya Hava
Üssü’nü Hafter’den geri
almak için operasyon
başlattı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı:
"Hafter unsurlarını meşru
hedef olarak kabul ederiz."

BAE, Libya'daki darbeci
Hafter'e Pantsir-S1 hava
savunma sistemleri gönderdi.

Malta, AB'nin Irini
Operasyonu'ndan çekilerek
Libya ile Türkiye arasındaki
deniz koridoruna yeşil ışık
yaktı.

Avrupa Birliği, Libya'daki
şiddete son verilmesine
yönelik çağrısını yineledi.

Libya'da Türkiye destekli UMH
güçleri Hafter'in 2 adet
Pantsir-S1 hava savunma
sistemini ve 1 adet Wing
Loong SİHA sistemini imha
etti.

UMH güçleri kritik öneme
sahip Vatiya Hava Üssünde
kontrolü sağladı.

Libya'da dört adet Pantsir-S1
hava savunma sistemi
Bayraktar TB2 SİHA'lar
tarafından imha edildi.

20 Mayıs 13:23 itibariyle
Libya'da son 12 saat
içerisinde 3, son 48 saat
içerisinde toplam 6 adet
Pantsir-S1 Hava Savunma
Sistemi imha edildi"

UMH-, Libya/Tarhuna'da
darbeci Halife Hafter
milislerine Birleşik Arap
Emirlikleri tarafından temin
edilen Rus yapımı Pantsir S-1
hava savunma sistemini imha
etti.

Libya'da UMH güçleri
Alasaba'yı darbeci Hafter
güçlerinden temizleyerek
kontrolü sağladı.

6.07.2020
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Hafter güçlerinin Türk
birliklerine yönelik hava
harekatı yapacağının iddia
edilmesi üzerine Dışişleri
Bakanlığı Libya'daki Türk
unsurlarına yönelik tehditlere
karşılık verileceğini belirtti.

UMH'ye bağlı güçler Mizda
bölgesini kontrol altına aldı
ve darbeci Hafter unsurlarının
önemli tedarik yollarından
birini daha kesildi.

UMH güçleri Hamza ve
Yermuk kamplarını
Hafter'den temizleyerek
kontrolü sağladı.

Libya'da, Rus paralı asker
grubu Wagner Tarhuna’dan
geri çekildi.

Wagner paralı asker grubu
Tarhuna’dan Beni Velid’e
doğru geri çekilirken 40'tan
fazla araçtan oluşan konvoy
oluşturdu.

Libya'da darbeci Hafter
güçleri yine kendi Wing
Loong II tipi SİHA'sını düşürdü.

Libya'da Türkiye tarafından
desteklenen UMH güçleri Rus
PMC Wagner'in patlayıcı
atölyesini ele geçirdi

ABD Afrika Komutanlığı:
"Rusya, Libya’ya savaş uçağı
yerleştirdi."

Rus parlamentosunun alt
kanadı Duma'nın Savunma
Komitesi Başkan Yardımcısı
Krasov, "Rusya’nın Libya’ya
savaş uçağı sevk ettiğine
yönelik bilgi gerçeği
yansıtmıyor." dedi.

UMH güçleri Operasyon
Odası: "Wagner ve Esed
milislerinden oluşan konvoy 4
adet Pantsir-S1 ile birlikte
bölgeden geri çekildi."

Afrika Komutanlığı: " Rusya
"Libya'ya en az 14 uçak
daha gönderdi"

STM’nin kamikaze İHA’sı
KARGU Libya’da görüldü.
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Libya ile Malta arasında
mutabakat zaptı imzalandı

Libya ve Türkiye arasında
hava köprüsü.

Merkel: "Libya'da ateşkes
anlaşması imzalanmadan
istikrar sağlanamaz."

İtalyan KC-130J uçağı
Libya'ya uçuş gerçekleştirdi.

NATO'nun AWACS uçağı
Libya açıklarında uçuş
gerçekleştirdi.

ABD, Rusya'ya karşı Tunus'a
asker konuşlandırmayı hazır.

Libya UMH Başkanı Serrac,
Türkiye'de Cumhurbaşkanı
Erdoğan'la görüştü

Darbeci Hafter güçlerinin
sözcüsü Al-Mismari:
"Trablus'un dışına çekilmeye
ve '5 + 5' komitesine
katılmaya devam etme
kararı verdik"

UMH güçleri Tarhuna'da da
kontrolü sağlamayı başardı.

UMH güçleri Beni Velid'de
kontrolü sağladı

ABD C-17’leri önce Libya’ya
sonra Ankara’ya uçtu.

UMH güçleri 2 adet Wing
Loong 2 İHA'yı düşürdüğünü
açıkladı

6.07.2020
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Savaşın Gidişatı
Libya'ya uygulanan silah
ambargosu 1 sene daha
uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın: “Türk ordusu
her tehdide karşılık
verecektir.”

UMH yetkilileri gözaltına
alınan Rus casusları ile
Wagner arasındaki
bağlantıları açıkladı. Ajanlar
Moskova’nın baskılarına
rağmen yargılanacak.

Yunan gazetesi: "Libya'ya
doğru seyir halindeki bir
kargo gemisine müdahale
etmek isteyen Yunan
fırkateynine Türk Deniz
Kuvvetleri'ne ait fırkateynler
müsaade etmedi."

Libya ambargosunu
sağlamak amacıyla
başlatılan IRINI
Operasyonu'nda kurmay
başkanlık Yunan Deniz
Kuvvetleri'ne devredildi.

Libya'da Ürdün yapımı RPG32 (Nashshab) tanksavar
silahı ele geçirildi.

Türk Hava Kuvvetleri bağlısı 3
adet C-130 nakliye uçağının
ikisi Libya, Misrata’ya iniş
yaparken bir C-130 nakliye
uçağının iniş yapmadığı
gözlemlendi.

Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı
dahil üst düzey Türk heyeti
görüşmelerde bulunmak
üzere Libya'yı ziyaret etti.
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Türk Silahlı Kuvvetleri Libya’da
kalıcı 2 üs kurma hazırlığında:
•"Vatiya SİHA üssü , Misrata
Limanı da deniz üssü
olacak"

Türkiye’nin ‘güç gemisi' Filiz
Sultan Libya'ya elektrik
sağlayacak.

Defence Turk

Türkiye Dışişleri Bakanlığı:
"Fransa Libya’da karanlık işler
peşinde koşmakta."

AFRICOM: "2000 Rus Wagner
paralı askeri Libya'da Hafter
için savaşıyor."

49

Savaşın Gidişatı
UMH: "Mısır Cumhurbaşkanı
Sisi’nin askeri müdahale
tehdidini ‘savaş ilanı’ olarak
görürüz."

ABD Afrika Komutanlığı'ndan
yetkililer Libya'da UMH
yetkilileri ile görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanı
görüşmelerde bulunmak
üzere Libya’yı ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
"Libya’nın enerji tedariğinde
İtalya ile bir arada çalışmak
isteriz."

Türk "Katmerciler" firmasının
Zırhlı Ambulans ve Kıraç
araçları Libya'daki geçit
töreninde görüldü.

Rusya, Hafter'e destek için
Sirte'ye milis ve Pantsir-S1
sevk ediyor.

Elektroland Defence
tarafından üretilen TMR-I
Dinçer ve TMR-II Çetin
bomba imha robotları Türk
bomba imha timlerince
Libya’da kullanılıyor.

Libya'ya Hafter için
savaşmaya gitmeye çalışan
122 paralı asker Sudan'da
tutuklandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu: "Fransa,
Rusya'nın Libya'daki
nüfuzunu artırmaya
çalışıyor."

Türk Deniz Kuvvetleri
Komutanı Adnan Özbal
Libya'yı ziyaret etti.

Libya'da Hafter güçlerinden
Sirte cephesine balistik füze
sevkiyatı yapıldı.

Macron: "Türkiye, Libya'daki
varlığından dolayı tarihi ve
cezai sorumluluk sahibi."

Libya açıklarındaki Türk ve
Fransız fırkateynlerinin
manevralarını paylaşıldı.
Türkiye, Fransa'nın iddialarını
bir kez daha yalanladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar ve Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler Libya'yı ziyaret etti.

Türkiye'nin Vatiya hava
üssüne MIM-23B Hawk hava
savunma sistemi
konuşlandırdığı ve bir gün
sonra üssün BAE tarafından
bombalandığı iddia edildi.

6.07.2020
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Sona Doğru|Libya'ya bakmak
Ahmet Alemdar

Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler nezdinde de Libya’nın meşru hükümeti
olarak kabul edilen, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile güvenlik ve deniz yetki
alanlarının sınırlandırılmasını ilişkin birtakım anlaşmalar imzalamıştır. Bu
anlaşmalar temelinde bugün Türkiye uluslararası hukukun tanıdığı haklar
doğrultusunda Libya’da meşru hükümete yani UMH’ye destek vermektedir. Ocak
2020’de Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM
Genel Kurulu'nda 325 evet - 184 ret oyu ile kabul edilmiş ve Libya’da saha açısından
da askeri boyutta aktif bir destek ortaya konmuştur.
Resmi olarak Türkiye’nin sahadaki aktif pozisyon açıklandığında UMH, başkent
Trablus ekseninde sıkışıp kalmış bir şekilde Hafter güçlerinin şehri düşürmek için
giriştiği saldırıları püskürtmeye yönelik bir mücadele içindeydi. Sirte ve Misrata gibi
yoğun nüfuslu bölgelerinde Hafter güçlerinin tehdidi altında olduğu bu dönemde
Trablus ayrı bir öneme sahipti. Başkent Trablus’un düşmesi meşru hükümetin
düşmesi demekti. Meşru hükümetin düşmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğrudan taraf
olduğu bir mücadelede mağlup tarafın yanında yer alması sebebiyle uluslararası
sistemde ciddi itibar kaybı yaşamasına ve eylemlerin, diğer coğrafyalar dahil,
sorgulanmasına gidecek bir süreci doğuracaktı. Türkiye Cumhuriyeti bu sürecin
sonunda, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarından mahrum
bırakılmaya yönelik olarak “Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu” oluşumu üyeleri başta
olmak üzere Hafter destekçisi ülkelerce Doğu Akdeniz’de tekrar yalnızlaştırılmaya
çalışılacaktı. Başka bir ifadeyle, Trablus Hükümeti’nin mağlup olması Türkiye’nin
Mavi Vatan Doktrini’nin zarar görmesi demektir.
İfade edilmelidir ki, Türkiye ve Libya arasında Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma
Anlaşması her iki taraf için önemli kazanımlar oluşturmuştur. Bu kapsamda, Libya
65.523,25 km2 alanı sıkıştırılmak istenirken,101.606,67 km2 alanda hak sahibi olmuş
ve Yunanistan’ın bölgede ki gasp girişimlerinden birinin daha önüne geçilmiştir.

TCG Göksu ESSM hava savunma füzesi fırlatırken

6.07.2020

Netice itibarıyla, Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de KKTC’den sonra Libya ile
Sınırlandırma Anlaşması imzalayarak “batı” sınırlarını netleştirmiştir. Anlaşma,
Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut hukuki tezlerini destekleyici nitelikte olup,
Yunanistan’ın gaspçı tezlerini zayıflatmış ve Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den izole etmeye
yönelik girişimlerin önüne set çekmiştir. Bu bağlamda, UMH’nin Trablus ekseninde
tutunması hayati önem arz etmektedir. Bu nedenledir ki Türkiye Cumhuriyeti
sahadaki varlığını artırmak suretiyle sürece daha fazla müdahil olmayı tercih etmiş,
bir nokta da zorunda kalmıştır.
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Sona Doğru|Libya'ya bakmak
Ahmet Alemdar

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk aşamada
ekipman desteği ile varlık gösterdiği
sahada “danışmanlık” kapsamında aktif
faaliyet göstermeye başladığı süreçte
Hafter güçleri; Vatiya Askeri Hava Üssü,
Hamza ve Yermuk Kampları ile eski
Trablus Havalimanı gibi kritik noktaları
uzun bir süredir kontrol altında
tutuyordu. Ocak 2020’de Sirte’nin Hafter
kontrolüne geçmesi ise UMH tarafında
önemli bir kayıp oldu. Bahse konu kaybın
Temmuz 2020 itibariyle Libya’nın en
sıcak noktası konumunda olduğunu ifade
etmek
gerekmektedir.
Böylesine
dezavantajlı
konumda
olan
UMH
güçlerinin
faaliyetlerini,
Türkiye
Cumhuriyeti’nin bizzat danışmanlık ve
sahada kendini kanıtlamış sistemlerle
desteklenmesi neticesinde, bugün Hafter
güçlerinin Trablus eksenindeki konumu
UMH lehine dengelenmeye başlanmıştır.
Bu sürecin en etkileyici gelişmelerinden
biri de Mayıs 2019’da Hafter güçleri
tarafından
kontrol
altına
alınan
Trablus’un
güneyindeki
Giryan
Bölgesi’nin
Haziran
2019’da
UMH
güçlerince
tekrar
kontrol
altına
alınmasının karşıt unsur olan Hafter
Ordu Sözcüsü Mismari tarafından anılan
başarının Türkiye desteği sayesinde
olduğu vurgusudur.
Türkiye’nin desteğiyle, Libya Meşru
Hükümeti askeri unsurları başkent
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Trablus
şehrinin
Hafter
güçleri
tarafından ele geçirilme girişimlerine tam
anlamıyla set çekilmiştir; Mart 2020’de
başlatılan “Barış Fırtınası Operasyonu”
ile şehrin batısında bulunan kıyı
şeridindeki ilerleme ile bu durum
sağlanmıştır. Nisan 2020’de Trablus’un
güneyine ve Tarhuna bölgesine yönelik
UMH operasyonları ise Hafter cephesinde
büyük panik oluşturmuştur. Hafter
güçlerinin güç ve odak noktası yakın
zamana kadar Trablus şehir merkezi iken
bir anda birden fazla yeni yoğunluklu
cephe ile karşılaşılmıştır. UMH’nin
sahada defansif taraf olarak değil taarruz
eden taraf olmayı tercih etmesi ise bu
sürecin yani Trablus batı kıyılarının
tamamen UMH güçlerince kontörlüne
giden ve günümüze uzanan kazanımları
doğurmuştur. Nisan 2020 içerisinde
Surman
ve
sonrasında
Sabratha
bölgelerinde kontrol UMH’ye geçmiştir.
Bu noktada Vatiya Askeri Hava Üssü’nün
tekrar kontrol altına alınması için
hazırlıklar yapıldı ve harekete geçildi. 5
Mayıs
2020’de
yapılan
girişim
başarısızlıkla sonuçlanırken ortaya çıkan
istihbarat zafiyetleri ise her iki taraf
içinde büyük bir ders çıkarımına vesile
olmuştur.
UMH
güçlerinin
Vatiya
ısrarının farkında olan Hafter destekçileri
tarafından yoğun şekilde silah sistemi
sağlanarak
durum
Hafter
lehine
dengelenmeye çalışılmıştır. Tüm bu
destekler Hafter lehine bir denge değişimi
sağlayamadığı gibi 18 Mayıs 2020

takip, imha ve kontrol

“

Sahanın Dönüşümü

tarihinde Vatiya Askeri Hava Üssünde
UMH’nin kontrol sağlanması ile başlayan
“takip, imha ve kontrol” döngüsü ile
Hafter güçleri hızla kontrol altında
tuttukları bölgelerden çatışmasız geri
çekilmeye başlamıştır.

UMH’nin “takip, imha ve kontrol”
sürecinin yönetmesi ise hiç şüphesiz
Bayraktar TB2 gibi kritik sistemlerin
Hafter güçlerine ve kritik bileşenlerine
karşı üstünlüğü ile mümkün olabilmiştir.
Bu nokta karşı çözüm üretemeyen Hafter,
destekçileri tarafından kayıplar üzerinden
sorgulanmaya
başlandığından
birçok
bölgeden
direniş
göstermeden
geri
çekilmek zorunda kalmıştır. 23 Mayıs
2020’de stratejik öneme sahip Hamza ve
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Yermuk kamplarında kontörlü kaybeden
Hafter güçleri ile birlikte bölgede konuşlu
olan Rus paramiliter grubu Wagner
unsurları da kademeli olarak bölgeden
çekilmiştir. 4 Haziran 2020’ye gelindiğinde
UMH güçleri Trablus şehri idari sınırları
içerinde tamamen kontrolü sağlamıştır.
Hafter’in 1 yıldan uzun süredir kontrol
altında tuttuğu bölgeden 2 hafta gibi kısa
bir sürede ve kontrolsüz geri çekilmesi
önemli miktarda mühimmat ve sistemin
UMH güçlerinin eline geçmesine neden
olmuştur, tıpkı Vatiya’da olduğu gibi.
Takip eden süreçte Tarhuna ve güneyinde
ilerlemeler kaydeden UMH güçlerinin
Sirte’ye yönelik operasyonu başarısızlıkla
sonuçlanmıştır.
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S Sona Doğru|Libya'ya bakmak
Ahmet Alemdar
Tam bu noktada Rusya tarafından Cufra
Askeri Hava Üssü’ne konuşlandırılan
savaş uçakları, Sirte çatışmalarında
Hafter güçlerine destek için çatışmalara
doğrudan müdahil olmuştur. 4 Temmuzu
5 Temmuza bağlayan gece Birleşik Arap
Emirliklerine ait savaş uçaklarının da
Vatiya Askeri Hava Üssüne hava
saldırılarında bulunması ise çatışmaların
farklı eksenlere kaymaya başladığının;
destekçilerin
destekçileri,
kritik
noktalarda hedef almaya başladığının
göstergesi olmuştur. Şu an iç savaşın
tarafları ve destekçileri düşük yoğunlukta
olan
muharebe
sahasını
ateşli
“diplomatik” söylemler ile körüklediği
gözlemlenmektedir.
Sona Doğru
Uluslararası sistemde ülkeler öncelikle
mevcut konumunu ve daha sonra
potansiyel çıkarlarına korumak adına
yapılandırdığı
milli
güvenlik
politikalarıyla
varlık
göstermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Libya, Suriye ve
Irak’ta ki mevcut askeri varlığı ise bahse
konu milli güvenlik politikalarının bir
neticesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
bağlamda Türkiye Cumhuriyeti ile Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki
iş birliğinin temelinde ortak güvenlik ve
uluslararası
hukuktan
kaynaklanan
haklarının
muhafaza
edilmesi
yatmaktadır.
Türkiye
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Cumhuriyeti

günün

gereksinimlerine paralel olarak “sahada”
doğru değerlendirme, politika üretme ve
uygulama stratejileri yürüttüğü takdirde
ulusal
çıkarlarını
koruyup
gözetebilmektedir. Bu bağlamda Türkiye
Cumhuriyeti’nin sahada doğru stratejileri
yürüten ve bu kapsamda fiili ve meşru
eylemlerle bölge dengelerini koruyucu
hamlelerde bulunabilen ülke haline
geldiği ifade edilmektedir. Özellikle de
bunu kısıtlı imkanlara sahip bir taraf ile
birlikte
yürütmek
durumunda
olduğundan, kaynaklardan maksimum
faydanın sağlanması şeklinde bir süreç
yönetimi bilinci ile hareket etmektedir.
Pek tabii ki, UMH gibi kısıtlı imkan ve
kabiliyetlere sahip bir taraf ile birlikte
sahada varlık gösterilmesi gerektiğinde
öncelikle denge sonrasında hasma karşı
üstünlük sağlanacak efektif bir süreç
yönetimi gerekmektedir. Trablus şehir
merkezini düşmekten kurtaran ve süreci
bugünlere getiren bu basit ama işlevsel
döngüdür.
Sonuç
olarak
muharebe
sahasının
geçirmekte olduğu dönüşüm; simetrik ve
asimetrik güçlerinin yeniden yapılanan ve
karşılaşılan fırsatlar ve tehditler için yeni
çözümler
getirmelerini
zorunlu
kılmaktadır. Karşıt unsurların simetrik
ve
asimetrik
hamleleri
dikkate
alındığında, Türkiye’nin tüm güncel savaş
taktiklerine
karşı
gerekli
tecrübe,
donanıma ve stratejiye sahip hamleler
içerisinde süreci pozitif bir şekilde
yönettiği ifade edilebilmektedir.

"Akdeniz'de Libya ve Türkiye"
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Defence Turk; özel ve kamu kuruluşlarına savunma sanayii ve güvenlik alanında
verdiği bilgi ve haber takibi hizmeti yanında özel rapor hizmetleri sağlamaktadır.
İletişim ve bilgi talebi için: info@defenceturk.net

''Ulusal Savunmanın Medyadaki Güçlü Sesi''
"Defence Turk olarak, ülkemizin ulusal güvenliği ile ilgili konuları

doğru ve güvenilir biçimde anlatmak üzere 'Hakimiyet Savaşı' gibi
daha nice eserin gelmesi için çalışmaya devam ediyoruz."
-Genel Yayın Yönetmeni Fatih M. Küçük

"Hakimiyet Savaşı çalışması, karar vericilerin Türkiye’nin güvenliğini
sağlama hedefi doğrultusunda Libya özelinde uyguladıkları
yöntem ve araçları bizlere gösteriyor. Defence Turk bünyesindeki
farklı disiplinlerden editör ve yazarların ortaya çıkardığı bu çalışma
Türkiye’nin değişen uluslararası sistemdeki yeni konumuna ve bu
yerini destekleyebilecek imkân ve kabiliyetlerine de ışık tutuyor."
-Kurucu Ortak & CEO Rasim Anıl Kunt

"21. Yüzyılın yükselen aktörü Türkiye Cumhuriyeti’nin yapılandırdığı
milli güvenlik politikalarına; stratejik öncelikleri, güvenlik ortamı ve
yerleşik ortaklıkları kapsamında günün koşullarınca stratejik
çalışmalar kazandırmak için Defence Turk olarak çalışıyoruz,
çalışacağız."
-Yayın Koordinatörü Ahmet Alemdar
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