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Özet 

Arap Baharı, Tunuslu seyyar bir satıcı olan Buazizi’nin kendisini belediye binası önünde 

ateşe vermesiyle tetiklenmiş bir isyanın sürecidir. Tunus’ta başlayan halk hareketleri 

hızlı bir şekilde Mısır, Libya, Bahreyn, Yemen ve Suriye gibi Ortadoğu ülkelerine de 

sıçramıştır. Bu isyan dalgası, bölgede var olan dengeleri sarsmış ve bu ülkeleri yöneten 

diktatörler başka ülkelere kaçmak zorunda kalmış bazıları da öldürülmüştür. Tunus ve 

Mısır’da yumuşak bir geçiş yapan Arap Baharı, aksine Libya’da kendisini daha sancılı bir 

hale dönüşmüştür. Bu çalışmada da Arap Baharı sürecinde Libya’da yaşanan siyasal ve 

bölgesel dengelerin değişime uğraması ve bunun sonucunda da oluşan muhalefetin ve 

yeni dengelerin oluşması ele alınacaktır. Öncelikle Libya’yı anlayabilmek adına 

Muammer Kaddafi ve Yeşil Kitap üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Daha sonra 

‘Arap Baharı’ kavramını açarak dalgalanmanın oluşumu analiz edilecek, sonrasında bu 

dalgalanma sırasında yaşanan gelişmeler ele alınacak ve Libya’daki muhalefetin 

oluşturduğu ve demokratikleşmeye giden sürecin başlangıcı olan ‘Ulusal Geçiş Konseyi’ 

üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise Libya’ya yapılan Nato’nun askeri müdahalesi 

değerlendirilerek Libya’da oluşan yeni düzen anlatılacaktır.  
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Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Muammer Kaddafi, Ulusal Geçiş Konseyi, Nato, 

Rebellion 

ABSTRACT 

The Arap Spirng tell triggered of rising a rebellion which hawker who is Buazizi burned 

himself in front of town hall. Starting civil commotions in Tunusia spread to the middle 

east like Egypt, Libya, Yemen, Bahreyn and Syria. This rebellion wave upset the 

substantial balances and dictators who are governing this countries, they had to run 

away to another countries, some of them was killed. The Arap Spring switched to soft 

in Tunusia and Egypt, on the contrary, it came to a state painful in Libya. İn this work 

talking over during the process of Arap Spring the changed balance of political and 

regional events in Libya and consequently consisted opposition and formation of new 

balance. First of all it’ll be done consideration above Muammar Gaddafi and Green 

Book for understand. Thereafter it’ll analyze to formation of wave by open concept of 

Arap Spring, after it’ll handle to developments during this waving and it’ll focus on 

formed by the opposition in Libya and beginning of the process leading to 

democratization of ‘’National Transitional Council’’. İn the final section it’ll ve 

evaluated NATO’s militarty intervention to Libya, and it’ll be descibed the new order 

consisted in Libya.  

Keywords: Arap Spring, Muammer Gaddafi, National Transitional Council, NATO, 

Rebellion 

Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı; Arap Baharı’nın arka planına bakarak yaşanan devrimlerin ortaya 

çıkış nedenlerini tespit etmek ve bu devrimlerin Libya’daki etkisini ve bunun sonucunda 

da yaşanan siyasi alandaki değişimi ortaya koymaya çalışmaktır.  
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Araştırmanın Önemi 

1- Çalışmanın, Arap Baharı’nı ve özellikle de Libya’daki ayaklanmayı anlamak adına 

katkı sağlaması ve bu alanda yapılan çalışmalara kaynak yaratması 

2- Arap Baharı konusunda farklı açılardan bakabilmek ve farklı  yorumlar getirmek 

3- Buna benzer bir çalışmaya katkıda bulunmak. 

Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmada öncelik olarak konu üzerine yazılan kitaplara başvurulmuştur. Kitaplara 

yardım amaçlı aynı konu üzerine yazılmış olan makale ve hazırlanan raporlardan 

yararlanılmıştır. Bunun yanında basında veya gazete manşetlerinde yer alan 

açıklamalara da incelenmiştir. 

Araştırmanın Evreni 

Bu araştırma Kaddafi’nin 1969 devriminden başlayarak 2010 sonlarında başlayan Arap 

Baharı sürecinin ardından 2014 yılına kadar yaşanan gelişmelere yer verilmiştir. Konu 

olarak Libya sınırları içerisinde yaşanan gelişmelerle sınırlı tutulmaya çalışılmıştır.   

Giriş  

Arap baharı’nı anlamamız için öncelikle bunu ortaya çıkaran nedenlere 

bakmamız gerekmektedir. Bu nedenler iyi bir şekilde tespit edildiğinde Arap Baharı’nı 

anlamamız bir o kadar da kolay olacaktır. Çünkü toplumsal olaylar bir anda ortaya çıkan 

bir şey değildir. Bunun arka planına bakarak olayların tetikleyicisi olan faktörleri tespit 

etmek gerekir. Ortadoğu’ya baktığımızda özellikle 19.yüzyıl’da Fransa ve İngiltere 

önderliğinde Arap ülkeleri sömürülmeye başlanmıştır. Tabi bu sömürme yarışı 

yapılırken, Arapların siyasi, ekonomi ve sosyo-kültürel yapılarını da olumsuz 

etkilemekteydi. Bu sömürü 20.yüzyıla gelindiğinde kendini daha fazla hissettirmeye 

başlamıştır. Bunlar olurken Arap toplumlarında batılı ülkelere karşı bir direnç de ortaya 

çıkmaya başlıyordu. Bu dirençle beraber Arap toplumlarında artık kıvılcımlar ortaya 
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çıkarıyordu. Tunus ve Cezayir’de başta olmak üzere 1900’lerin başında birçok isyancı 

gruplar bu kıvılcımlar sonucu ortaya çıkmaya başlamıştır. Tunus’ta ‘Genç Tunuslular’ ve 

yine aynı şekilde 1920’de Fransız sömürgesine karşı direniş örgütü olarak kurulmuş 

olan ‘Düstur Partisi’ni bu dirence örnek verebiliriz.  

Ortadoğu’da 20.yüzyılda isyanların genellikle Fransa ve İngiltere’ye karşı 

olduğunu söyledik. Özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında Cemal Abdülnasır’la yeniden 

yeşeren Arap milliyetçiliği Arap toplumlarını yeniden harekete geçirmeye başlamıştı. 

Bununla birlikte Arap ülkeleri batılı sömürge devletlerine karşı bağımsızlık mücadelesi 

vermeye başladı. Bu mücadeleler sonucunda 1951’de Libya, 1952’de Hür Subaylar 

Darbesi ile Mısır ve 1967’de Cezayir bağımsızlığını kazanmıştır. 

Bu dönemde önemli olan bir başka süreç de ABD ve SSCB arasında yaşanan 

Soğuk Savaş’ın Ortadoğu’ya olan etkisi olmuştur. Birçok Arap devleti Soğuk Savaş’ın 

etkisi ile kendi kurtuluş yollarını SSCB’nin desteğiyle sosyalist devlet anlayışı ile 

olabileceğini düşünmüştür. Bu nedenle birçok askeri darbe yapılmış ve Batı yanlısı olan 

monarşiler tek tek yıkılmaya başlamıştır. Bu darbelerin oluşmasında yukarıda 

söylediğimiz gibi Arap milliyetçiliği etkisini ile oluştuğunu ifade edebiliriz. Batı yanlısı 

monarşilerin Batı’nın gözünde iyi görünmek adına yaptıkları politikalar Arapları giderek 

huzursuz bir hale getirmişti. Ekonomik eşitsizlikler, anayasal hakların olmayışı, baskı ve 

zulmün getirdiği sonuç her zaman darbe olmuştur. Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte 

1960’lardan bugüne değin baskıyla ve tepeden inmeci siyasetle ayakta durmaya çalışan 

rejimler kendilerini her zaman bir intifada dalgalarının kenarında bulmuştur.1 

Arap Baharı 21.yüzyılın en önemli gelişmelerden biri olarak yer almaktadır. 

Bunun üzerine birçok kitap ve makale yayınlanmıştır. Basın ve medya da buna dahil 

olmuş ve bunun sonucunda da yaşanan bu dalgalanmaya tüm dünya tanık olmuştur. 

Bazı kitap ve makalelerde Arap Baharı bir devrim olarak yazılmış, bazılarında ise yarım 

kalan ve tam anlamıyla oluşamamış bir devrim olarak görülmektedir. Marksist Tarihçi 

                                                           
1
 Turan Kışlakçı, Arap Baharı, Mana Yayınları, Eylül 2011,  s. 33. 
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Vijay Prashad ‘Arap Bahar, Libya Kışı’2 kitabında Arap Baharı’nı halkların tekrar tarih 

sahnesine çıktığı ve emperyal silahlı-dış güçler destekli olan zalimleri yıktığı bir süreç 

olarak yazmıştır. Marksist bir analizle ele alınmış olan bu kitap, Ortadoğu’ya yeni bir 

düzen getirmeye çalışan batılı ülkelerin de dahil olduğu bir süreç olarak ele alınmıştır.  

Tabi bu tartışılması gereken ayrı bir iddiadır. Çünkü Arap Baharı yeni bir düzeni 

mi yoksa yeni bir düzensizliği mi getirdi sorusunu da ortaya atmamıza sebep olur. Bir 

diğer Arap Baharı üzerine yapılan çalışma olan ve Veysel Ayhan tarafından kaleme 

alınan ‘Arap Baharı İsyanlar, Devrimler ve Değişim’ adlı kitapta ise; Arap Baharı’nın 

kökenlerinin Arap toplumlarının içinde olan ve en sonunda dışa vuran bir reaksiyon 

olarak yazılmıştır.3 Ancak ulusal, bölgesel ve küresel koşulların baskısı sebebiyle aslında 

bu dışavurum kendisini yani Arap kimliği ve Arap toplumlarının beklentilerini tam 

anlamıyla ortaya çıkarmasına engel olmuştur. Yine aynı şekilde kitapta Arap Baharı’nın 

etkileri ulusal düzeyden uluslararası sisteme doğru etki eden bir süreç olarak 

bahsedilmektedir.  

Bu çalışmada yukarıda söylendiği gibi Arap Baharı öncesinde Muammer 

Kaddafi’nin yazdığı ‘Yeşil Kitap’ üzerine bir değerlendirme yapılacak ve daha sonra da 

Libya’da kurduğu siyasal yapı üzerinde durulacaktır. Çünkü Libya’yı anlamak için 

öncelikle Muammer Kaddafi’yi anlamamız gerekmektedir. Keza aynı şekilde Yeşil 

Kitapta Libya’daki siyasi, ekonomi ve toplumsal yapıyı anlamamız adına önemli bir 

kaynak olarak elimizin altında bulunmaktadır. 2011 yılına geldiğimizde ise Arap Baharı 

etkisini artırmış bir şekilde Ortadoğu’da bir kasırga gibi hareket ediyordu. Tunus ve 

Mısır’da yaşanan ve yumuşak geçiş Libya’da aksine çok daha sert bir geçiş yapmıştı. 

İkinci alt başlıkta ise Arap Baharı’nın Libya’da yaptığı bu sert geçiş anlatılacaktır. 

Sonrasında Muammer Kaddafi’nin devrildiği sırada 27 Şubat 2011’de muhalifler 

tarafından kurulan ve ülkede siyasal alana yön veren ‘Ulusal Geçiş Konseyi’ ele 

alınacaktır. Ulusal Geçiş Konseyi çok önemli bir görev üstlenerek ülkede demokratik 

                                                           
2
 Vijay Prashad, Arap Baharı, Libya Kışı, Yordam Kitap, 2012  

3
 Veysel Ayhan, ARAP BAHARI İsyanlar, Devrimler ve Değişim, MKM Yayıncılık, Mayıs 2012 
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siyasetin oluşması adına çalışmış olan geçici bir konseyi temsil etmekteydi. Son olarak 

ülkede yaşanan karışıklığı gidermek adına 19 Mart 2011’de Libya’ya Türkiye’nin de 

katılmış olduğu Nato müdahalesi gerçekleşmiştir. Nato müdahalesi sonucu bölgede 

yaşanan gerilimi nasıl etkilediği ve müdahale sonuçlarını tespit edilmeye çalışılacaktır. 

1. ARAP BAHARI ÖNCESİ LİBYA 
 

1.1 - Muammer Kaddafi ve Yeşil Kitap 

Libya, 1951 yılında Birleşmiş Milletler aracılığıyla bağımsızlığını kazanan ilk 

devlettir. 1920’lerden beri İtalyanlarla mücadele eden Şeyh İdris bu devletin ilk kralı 

olmuştur. Batı yanlısı monarşik bir yönetim tarzı olan Libya’da Kral İdris Batı’ya yakın 

olan bir kişiydi. Uyguladığı politikalar her zaman Batı yanlısı olmuştur. Fakat onun bu 

duruşu kendi sonunu da getirecekti. Çünkü Kral İdris zamanında, halk yoksul ve 

eğitimsizdi ve buna yönelik hiçbir adım atılmıyordu.4 Bu da halkın öfkelenmesine neden 

olmaktaydı. İdris’in saltanatına karşı halkın öfkesi Batı’da ve en sonunda da Doğu’da 

giderek artmaya başlamıştı. 1969 yılında Kral İdris’in kaplıca tedavisi için Türkiye’de 

bulunduğu sırada 27 yaşında genç bir Subay olan Muammer Kaddafi liderliğinde bir 

grup albay Libya’da Kral İdris’in yokluğunu fırsat sayarak askeri darbe 

gerçekleştirmiştir. Bu olaydan sonra Kral İdris ülkesine dönmeyerek Kahire’de sürgün 

yaşamı sürdürmüştür. Askeri darbe yapıldıktan halk darbeyi sevinçle karşılamış ve 

meydanları sevinç gösterileri kaplamıştı. Bu da bize halkın Kaddafi’nin yanında 

olduğunu gösteriyordu. Kaddafi, Abdülnasır’ı örnek alan ve Arap milliyetçiliği ekseninde 

gerçekleşmemiş bir proje olan Arap Birliğini kurma hevesiyle yanıp tutuşan genç bir 

askerdi. Abdülnasır’dan çok etkilenen Kaddafi onun için ‘’O benim babamdı.’’ dediği 

bilinmektedir ve Cemal Abdülnasır da Libya’daki devrim için şu cümleyi kullanmıştır: 

                                                           
4
 Libya’ya 24 Aralık 1951’de Birleşmiş Milletler tarafından bağımsızlığı verildiğinde, dünyanın en yoksul 

ve en geri kalmış uluslarından biri olarak anılıyordu. O zamanlar nüfus 1.5 milyondan fazla değildi, 
nüfusun yüzde 90’ından fazlası okuma yazma bilmiyordu ve hiç siyasi bilgi ve tecrübe yoktu. Hiç 
üniversite yoktu ve bağımsızlıktan yedi sene önce kurulmuş sınırlı sayıda lise vardı.  
Alper Birdal – Yiğit Günay, ‘Arap Baharı’ Aldatmacası Ortadoğu’da Emperyalist Restorasyon, Yazılama 
Yayinevi, 2.Baskı, Nisan 2012, s. 93. 
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‘’Arap milletine devrim Libya’sıyla güç veren Allah’a hamd olsun.’’5 Nasır öldükten 

sonra Arapların liderliği için soyunan Kaddafi, darbeyi yaptıktan sonra Arap Birliğini 

kurmak için elinden gelen herşeyi yapacağını ve ülkeyi emperyalist güçlerden 

temizleyeceğini söylemişti. Kaddafi verdiği sözleri tutmaya başlamıştı ve ilk olarak 

ülkedeki petrol şirketlerini ulusallaştırdı. Aynı şekilde İngiliz askeri üslerini ve güçlerini 

ülkeden çıkarmıştı. İtalyan ve Yahudi azınlıkların mal varlığına el koyarak onları göçe 

zorlamıştı. Batı’dan haz etmeyen Kaddafi, Batılı kapitalist ülkeleri şöyle tasvir ediyordu: 

‘Emperyalist kapitalist toplumlar, milyonlarca insanın kalbini sıkıp suyunu çıkarır, 

insanların damarlarında yer alan kanlarını emer ve alınlarında beliren ter tanelerini 

çalarlar.’6  

Yapılan askeri darbe bir yandan da Libya’nın kalkınmasına büyük bir ivme 

kazandırmıştı. Özellikle petrolün bulunmasından sonra petrol ülke ticaretinin can 

damarı haline gelmiştir. Petrolün bulunmasıyla beraber petrol ihraç eden ülke 

konumuna gelen Libya’da ekonomi de giderek gelişme göstermekteydi. Bunun 

sonucunda ise Kaddafi ülkeyi devletçi politikalar ışığında sosyal bir devlet haline 

getirme çabasına girmiş ve bunda da başarılı olmuştur diyebiliriz. Yine aynı şekilde 

ülkede okuma yazma oranında büyük bir artış meydana gelmiş ve bunun sonucunda da 

eğitim seviyesinde de yükselme görülmüştür. 

Kaddafi’nin uyguladığı başarılı ekonomik politikalar bir nevi halkın gözünü 

boyamaktaydı. Çünkü Libya’da yoksul ve eğitimsiz bir toplum yapısı mevcuttu. Halk 

artık iyi eğitim almaya başlamış ve ekonomik olarak daha iyi bir yaşam sürdürmeye 

başlamıştı. Fakat bu politikalar yalnızca ekonomik kalkınma adına yapılmaktaydı. Peki 

ya demokrasi? Libya halkındaki vatandaş olma bilinci? Demokrasi ya da insanların 

anayasal hakları adına hiçbir politika üretilmiyordu. Çünkü buradaki en büyük engel 

Kaddafi idi. Kaddafi muhafazakar biriydi ve var olan sosyo-kültürel dokuyu korumak 

istiyordu. Tabi bunları yaparken de ülkede çok önemli konumda olan ve söz sahibi 

kabilelerden de destek almaktaydı. Kaddafi ile bazı kabileler çekişmeye girse de çoğu 

                                                           
5
 Muammer Kaddafi, Görüşlerim, Alter, Ankara 2011, s. 26. 

6
Kaddafi a.g.e s. 5. 
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kabileyi kendi safına çekmeyi başarmıştı. Bu yüzden ülkenin doğusundan batısına kadar 

her yerde Kaddafi’nin eli vardı.  

Kaddafi görüşleri yüzünden batılı ülkeler tarafından hiç sevilmeyen biriydi. 

Çünkü ona göre batılı ülkeler –Türkleri de dahil ederek- tarih boyunca Arap halklarını 

sömürmüşlerdir. Ona göre kapitalist sistemin en üst aşaması olan emperyalizme karşı 

tarih boyunca birçok millet ciddi mücadeleler vermiştir. Bu mücadelelerin en başında 

Arap ülkeleri gelmektedir. Kaddafi için emperyalizm kan emici bir canavardı ve 

Ortadoğu’dan def edilmeliydi. Ona göre bu mücadelenin oluşması ve Arap vatandaşın 

kendi kimliğini özümsemesi için tek şart Arap Birliği’nin oluşmasıydı. Yukarıda da 

dediğimiz gibi Kaddafi Arap Birliği’ni kurma hayali ile darbe yapmıştı. Çünkü yazdığı 

kitaplardaki görüşlerinde hep bir Arap Birliği’nden söz etmektedir. Ona göre Arap 

Birliği; çağdaş bilime tutunmak, taht taliplilerini, sömürünün işçilerini, gericiliği yok 

etmek birleşik bir Arap devletinde yeni esaslar üzerinde temellenmiş ekonomik düzen 

tertiplemek, Arap teknoloji çağına girmek için bir ön basamak niteliğinde ağır sanayiyi 

kurmak amacıyla çalışma programları düzenlemek ve modern bir devlet 

gerçekleştirmektir.7 Kaddafi’yi anlamamız adına kendi yazdığı ve İslami Sosyalizm tezini 

anlattığı ‘Yeşil Kitap’ı biraz açmakta yarar. Kaddafi, Ortadoğu ülkelerinin emperyalist 

sömürü ülkelerine karşı mücadele vermesi ancak Arapların kendi kimliğini 

özümseyerek, Arap kültürünü koruyarak ve İslami değerler altında birleşerek 

gerçekleşeceğini söylemekteydi. Tezlerini yazdığı ‘’Yeşil Kitap’’ta toplamıştır. Kitabında 

İslami-sosyalizm adını verdiği sistem ‘’Cemahiriye’’ modelidir. Kaddafi bu kitapta 

önerdiği modelde iktidar aracı için kesin bir çözüm sunduğunu söylemektedir. 

Dünyadaki siyasi rejimlerin özünde iktidar mücadelesinin var olduğunu söylemektedir. 

Kaddafi siyasi partilerin de iktidarın bir aracı olduğunu söylemektedir. Siyasi partileri 

sömürgeci emperyalist devletlerin işbirlikçişi olarak görmekteydi.8 Yine aynı şekilde 

partilerin halkın görüşlerini savunmadığını tam tersine siyasi partileri kendi görüşlerini 

tüm halka empoze eden bir baskı aracı olarak görmektedir. Modern anlamda var olan 

                                                           
7
 Kaddafi, a.g.e.  s. 27. 

8
 Kaddafi, a.g.e.  s. 9. 
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demokrasinin bir aldatmaca olduğunu, demokrasinin göz boyama aracı olarak 

kullanıldığını ve hatta bir dikta yönetimi oluşturduğunu söyler. Keza aynı şekilde 

parlamentoların da bu sahte demokrasinin en önemli aracı olduğuna inanmaktadır. 

Parlamentoların halkı temsil etmediğini ve kendi çıkarları için toplanan partilerin 

oluşturduğu bir yapı olarak görmektedir. Zira demokrasinin asıl anlamı temsilcilerin 

otoritesi değil halkın otoritesidir.9 Yeşil Kitap Kaddafi’ye göre yönetim sorununa bir 

çözüm getirmektedir.  

Kaddafi bu modelde halkı siyasete katarak doğrudan demokrasi anlayışını 

hayata geçirme düşüncesindedir. Bunu yapmanın tek yolu ‘’Halk Kongreleri’’ adını 

verdiği sistemdir. Bu sistem sayesinde halk kendi kendini denetleyecek ve bu sayede 

diktatörlüğe giden yoldaki araçlar da kendiliğinden yok olacaktır. Ona göre olması 

gereken yönetim; bir kabilenin, bir partinin ya da bir sınıfın yönetimi değil halkın kendi 

kendini yönetmesidir.* Bu şekilde olduğunda baskı ve zulümden kurtulan halk bunun 

yerine kendi iradesini yansıtacak bir sistemin kurulmuş olduğuna inanmaktaydı. 

Kaddafi’nin bu tezi tam anlamıyla başarılı olmuştur diyemeyiz. Çünkü Kaddafi kitabında 

yazdıklarıyla çelişir hale gelerek ülkede bir diktatör haline gelmeye başlamıştı. Bunun 

için  ‘’Cemahiriye Sistemi’’ aslında sadece teoride kalmıştır diyebiliriz. Kaddafi pratikte 

kilit pozisyonlara yerleştirdiği sadık adamları sayesinde uzun yıllar ülkenin mutlak 

siyaset belirleyicisi rolüne soyunmuştur.10 Devrimci Komuta Konseyini sindirerek 

konseyi üyelerini öldürtmüş ve yerlerine kendi adamlarını yerleştirmiştir. Ülkenin tek 

sahibi gibi davranmaya başlayan Kaddafi koltuğunu sağlamlaştırmak adına oğullarını da 

ülkedeki kurumların başına getirmişti. Keza aynı şekilde ülke içinde bir siyasi yapılanma 

yollarını da tıkamaktadır. Bu yüzden Libya’da siyaset tam anlamıyla olgunlaşamamıştır. 

Siyasette aktif olamayan ve tüm yolları tıkanan muhalif aktörler bu yüzden ülke dışına 

çıkmak zorunda kalmıştır. Ülke dışına kaçan muhalifler 20 Ekim 2011 yılında Kaddafi’nin 

                                                           
9
 Yeşil Kitap, Muammer Kaddafi, s. 5. 

* Fakat Kaddafi’nin en yakın çevresi bile, Cemahiriye ya da kitlelerin devleti teorisi ilgi çekici olmakla 
birlikte bunu uygulama şansının neredeyse sıfır olduğunu kabul ediyordu. Yıl 2000 olduğunda, seçilebilir 
nitelikteki yurttaşların yalnıza yüzde onu kongre toplantılarına geliyordu ve yüzde yetmişinden fazlası 
siyasal kararları etkileyebileceğine inanmıyordu. Prashad, a.g.e.  s. 111. 
10

 Seta Raporu, Batı ve Kaddafi Makasında Libya, Mayıs 2011, s. 9. 
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öldürülmesinin ardından tekrar Libya’ya dönecek ve ülkede demokrasi ve örgütlenme 

deneyimlerini topluma aşılamaya başlayacak ve Libya’daki siyasetin şekillenmesinde 

önemli roller oynayacaklardır.  

2. ARAP BAHARI VE LİBYA  
 

Arap Baharı, 17 Aralık 2010 yılında kadın Zabıta memuru Fayde Hamdi’nin 

seyyar bir satıcı olan Buazizi’ye attığı tokat sonrası Buazizi’nin kendini Tunus Belediye 

Binası önünde ateşe vererek can vermesi sonucunda Tunus’ta başlayıp diğer Arap 

ülkelerine sıçrayan halk hareketinin sürecidir. Bu olay sonrası Tunus’ta binlerce insan 

meydanlara yürüyerek hükümet aleyhinde protestolar yapmaya başladı. Büyük bir 

kalabalığa dönüşen bu halk isyanının nedenleri geçmişe dayanmaktaydı. Arap baharı, 

Arap halklarının tarihten beri var olan ve sesi kısılmış olan muhalefetin bir isyanıdır. 

İsyanların Tunus’ta hızlı bir şekilde yayılması tüm Arap halkının böylesi bir fırsatı 

beklediğini gösteriyordu. Arap halklarındaki bu öfke birikiminin nedenleri 20.yüzyılın 

sonlarındaki olaylara dayanmaktaydı. Örneğin, Tunus’ta Burgiba döneminde toplumsal 

muhalefet her zaman görmezden gelinmiş veya baskı araçları kullanılarak bir şekilde 

bastırılmıştır. Bu sindirme politikaları sadece Tunus’ta değil birçok Arap devletinde 

mevcuttur. 1970 yılındaki grevler, 1984’teki ‘’Ekmek İsyanı’’ ve 2008’deki ‘’Gafsa 

İsyanı’’ gibi birçok muhalif hareketler olmuş ve hepsi bir şekilde bastırılmıştır. İsyanların 

oluşmasındaki etkenlerin başında; işsizlik, gıda enflasyonu, siyasi yozlaşma, ifade 

özgürlüğünün olmaması ve anayasal hakların çok az olduğu gibi nedenler gelmektedir. 

Aynı şekilde Burgiba döneminde siyasi seçkinler Arapların değer verdiği İslamiyet ve 

Araplık konusundaki unsuları göz ardı etmesi de çok önemli bir faktördür. Ayrıca Arap 

ülkelerinde güvenlik açısından İsrail tehdidi başta olmak üzere pek çok gerekçeyle 

özgürlükler arka plana itilmiş, halk uzun yıllar baskıcı rejimler altında yaşamak zorunda 

kalmıştı.11 Özellikle gıda fiyatlarınki artışın yarattığı sosyal bunalım, ulusal güvenlik 

devletine ve neo-liberal ekonomi politikası kurumlarına karşı uzun zamandan beri 

                                                           
11

 Gürkan Zengin, Kavga: Arap Baharı’nda Türk Dış Politikası, İnkılap Kitapevi, 2013, s. 29. 
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duyulan yakınmaları tetikledi. Çünkü liderler bu ayaklanmaların nedenlerini tam olarak 

anlayamamıştı. Halkın dilinden anlamayan liderler halkın sorunlarına da çözüm 

üretmeyi başaramamıştı ve bu durum onları halkla karşı karşıya getirmiştir. Arap Baharı 

sürecinde otoriter devlet anlayışı içerisinde olan liderlerin halk ayaklanmalarına 

tepeden inme bir siyasetle baskı kuran ve halkı karşısına alan devlet yöneticileri aynı 

şekilde bir intifada ile karşı karşıya gelmiş bunun sonucunda bazıları öldürülmüş bazıları 

ise ülkeden kaçmak zorunda kalmıştır.  

EŞ – ŞA’B YURİD İSKATE’N NİZAM 

EŞ ŞA’B YURİD İSKATE’R REİS 

Halk Rejimin Düşmesini İstiyor 

Halk Başkanın Düşmesini İstiyor12 

Arap halkı yukarıdaki sloganlarla sokaklara çıkarak tepkilerini göstermeye 

başlamıştı. İnsanlar ülkelerindeki adil olmayan düzeni ve ülkelerini yöneten liderleri 

artık istemediklerini açıkça bir şekilde bu sloganla dile getiriyorlardı. Tunus’ta başlayan 

kıvılcım bir anda tüm ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Halk çok hızlı bir şekilde mobilize olmuş, 

sokaklarda gösteriler başlamıştı ve meydanlarda hükümet aleyhine sloganlar 

yükselmekteydi. Devlet başkanı Zeynel Abidin yaptığı bir basın toplantısında, yaşanan 

bu gelişmeleri bir grup yüzü maskeli çetelerin işi olduğunu söylemekteydi. Fakat öfkeli 

kalabalık buna aldırış etmeden gösterilere devam etmekteyi sürdürmüştür. 

Gösterilerde polis güçleri muhaliflere karşı ateş açmaya başlamıştı. Çözüm bulamayan 

Zeynel Abidin 14 Ocak 2011 yılında özel bir uçakla ülkeden kaçmayı tercih etmişti. 

Zeynel Abidin’in ülkeden kaçması sonucu onun dönemindeki siyasal faaliyetler 

nedeniyle cezaevinde olan birçok muhalif lider demokratik bir Tunus devleti ortaya 

koymak adına Cumhurbaşkanı, Başbakan yada Bakanlar Kurulu’nda görev almaya 

başladı. Artık Ortadoğu’da demokrasiye yönelik ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. 

İsyanların yayılması ile kendilerine güveni gelen muhalefetin örgütleri özellikle ideolojik 

örgütleri hızlı bir şekilde sesini yükseltmeye başlamıştı.  

                                                           
12

 Kışlakçı, a.g.e. s. 3. 
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Tunus’taki kalabalığın etkisi Mısır’da Tunus’a benzer bir halk hareketine 

dönüşmeye başlamıştı. Mısır’daki isyanların oluşmasındaki son kıvılcım; 30 yıldan fazla 

ülkeyi yöneten Hüsnü Mübarek tarafından Şura Meclisi seçimlerinde muhalif grupları 

parlamento dışında tutmak istemesiydi. Parlamentoya çok az milletvekili sokan 

muhalefet çok büyük tepki göstererek seçimlerden çekilmeye karar vermiştir. Burada 

özellikle Müslüman Kardeşler büyük bir muhalefet uygulamışlardır. Diğer yandan 

Mısır’da başlayan gösterilere aşırı müdahalede bulunmayan ordu da tarafını belli 

etmişti. Bundan güç alan halk daha fazla reaksiyon göstermeye başlamıştır. Güçlü bir 

muhalefetle karşılaşan Hüsnü Mübarek yaptığı açıklamalarda muhalif siyasi güçlerle 

ortak bir çözüm bulunmasını talep etmişti. Fakat bu çabalar sonuç vermedi ve Mübarek 

de Zeynel Abidin gibi son çare olarak ülkeden kaçmayı tercih etmiştir. Mübarek’ten 

sonra 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış ve Müslüman Kardeşler’in adayı 

Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı seçilmişti. Fakat bu durum Müslüman Kardeşlerin 

güçlenmesine neden olacak korkusu ile 3 Temmuz 2013 yılında General Abdullfettah 

El-Sisi liderliğinde bir askeri darbe yapılacak ve Mursi darbeyi yok saydığını söylese de 

ordu tarafından gözaltına alınacaktır. Mısır’da yeşermeye başlayan demokrasi bu askeri 

darbeyle baltalanmıştır. 

Tunus ve Mısır’daki gösterilerde isyanlar çok hızlı bir şekilde yayılma 

göstermiştir. Bu ülkelerde isyanlar daha çok halk kitleleri tarafından çıkarılmıştır ve 

gösterilerde genç nüfus dikkati çekmekteydi. Büyük bir çoğunluğu işsiz olan bu gençler 

devlet yöneticilerine karşı öfke ile hareket etmekteydiler. Bu isyanlar, uzun yıllar 

boyunca ülkeyi güvenli devlet anlayışı içinde baskı altında yöneten devlet başkanlarının 

sonunu getirmiştir. Görüldüğü üzere ayaklanmalar tüm dengeleri yıkmış ve devlet 

otoriteleri tek tek alaşağı edilmiştir. Arap Baharı ayaklanması Tunus’tan Mısır’a, 

Mısır’dan da Libya’ya geçmiştir. Libya bu süreçte Tunus ve Mısır’daki isyanlara benzer 

nedenler gösterecektir. Bu nedenlerin en başında ekonominin gelişememesi sonucu 

ortaya çıkan işsizlik gelmektedir. Libya’da da işsizlik %30’lara kadar yükselmişti. Bunun 

nedeni ülkenin petrolden başka bir ekonomik gelirinin olmamasına bağlayabiliriz. 

Petrolden sağlanan gelirler yeterli düzeyde istihdam alanı yaratmamaktaydı.  
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Zengin enerji rezervlerin varlığına rağmen Libya’da işsizlik oranları 2004 yılında %30 ve 

2009 yılında da %21 olduğu açıklanmıştır. Bununla birlikte işsizlik sorunundan en ciddi 

şekilde etkilenen kesimlerin başında gençlerin geldiği dikkate alındığında, Libya’da 

büyüyen ekonominin gençlerin istihdamına önemli bir katkı sağlamadığı 

görülmektedir.13 Bu durum gençlerin sokağa çıkması için yeterli bir sebep olmuştur. 

Bunun yanı sıra Kaddafi ülkede bulunan diğer kabileler arasında da iktidarda kalma 

adına mücadeleye girmişti. Özellikle orduda büyük nüfuz sahibi olan kabileler Kaddafi 

ile sürtüşme yaşamaktaydı. Kaddafi ise ordudaki askerlere hiçbir zaman 

güvenmemiştir. Bu durum daha sonra yaşanacak olan iç savaşta ordunun bir kısmı 

Kaddafi’ye karşı muhalif saflarda yer almasına neden olacaktır. Daha sonra Kaddafi’nin 

ordu içindeki muhalifleri sindirme politikası sonucu ona karşı olan kabile üyeleri 

sistemin dışına itilmişti.14 Aynı şekilde 1970’lerin sonundaki öğrenci eylemlerini 

bastırması da İslamcı grupları karşısına almış bulunmaktaydı. Görüldüğü gibi Kaddafi 

toplumdaki çoğu kesimden kendisine karşı bir muhalif hareketin oluşmasına neden 

olmuştur. Böylesi güçlü bir muhalefet kendisini 2011 başlarında göstermeye 

başlayacaktır. 15 Şubat 2011’de Arap Baharı tamamen Libya’ya sıçramış durumdaydı. 

Gösteriler başta barışçıl bir şekilde başlamıştı. Libya’daki isyanın ilk kıvılcımı yönetime 

karşı Ocak 2011’de konut probleminin ve yolsuzlukların dile getirilmesiyle başlayan 

gösteriler ilk etapta siyasi kaygılardan çok ekonomik motifler taşıyordu.15 Fakat 

ilerleyen günlerde polisin göstericilere karşı sert tutumu bir anda gösterileri bir iç 

savaşa dönüştürmeye başlamıştı. Polisler göstericilere karşı ateş açmaya başlamış ve 

ölü sayısı 104’e kadar yükselmişti.(İnsan Hakları İzleme Örgütüne). Bu durum halkın 

daha da öfkelenmesine neden olmuş ve sokaklardaki kalabalık dahada artmaya 

başlamıştır. 17 Şubat’ta organize edilen ‘’Öfke Günü’’ ilan edilmiş ve gösteriler 

Libya’daki rejim karşıtı haline dönüşmüştür. Siyasi kaygılardan çok ekonomik-insani 

motiflerle başlayan gösteriler, zamanla Bingazi’den Derne, Beyda ve Zintan gibi büyük 

                                                           
13

 Ayhan, a.g.e. s. 147. 
14

 Kaddafi 1980’lerin ardından bir darbe girişiminden başarıyla kurtulmuştur. Özellikle 1993 tarihinde 
hava kuvvetlerinde etkili olan ve Libya’nın en büyük aşiretlerinden biri olan Warfallah üyelerinin 
düzenlediği darbe girişimi Kaddafi’yi kendi askeri birliklerini oluşturmasına neden olacaktır. Daha sonra 
Warfallah aşiretinden sivil ve üst düzey askerlerden oluşan 8 kişi idam edilecektir. Ayhan, a.g.e. s. 156. 
15

 Seta Rapor, Batı ve Kaddafi Makasında Libya, Mayıs 2011, s. 4. 
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şehirlere sıçrayarak siyasi anlam kazanmıştı.16 Kaddafi giderek kontrolü 

kaybetmekteydi ve güvendiği adamlar onu tek tek yarı yolda bırakıyordu. Bazı kabileler 

artık Kaddafi rejimini desteklemediklerini açıklamıştı. Daha sonra Kaddafi’nin oğlu olan 

Seyfülislam’ın sağ kolu ve Kaddafi Vakfı’nın başkanı Yusuf Savani 17 Şubat 2011’de 

istifa ederek sokaktaki isyanlara katılma kararı almıştır. Ardından rejimini içişleri bakanı 

olan ve daha sonra alt başlık olarak anlatacağımız Ulusal Geçiş Konseyi’nin başkanı 

olacak olan Mustafa Abdülcelil de 21 Şubat’ta istifa etti. Onun ardından Tümgeneral 

olan Yusuf da askerleriyle saf değiştirerek muhaliflere katılma kararı almıştır.17  

Görüldüğü üzere Kaddafi’nin hiçbir zaman güvenmediği ordunun safını 

değiştirmesi onun için güç kaybı anlamına geliyordu. Bu durum muhaliflerin iktidar 

yıkma mücadelesine ilham vermişti. Kaddafi’nin iktidara geldiği günden beri bastırılmış 

olan muhalefet toplumda kendini iyice hissettirmeye başlamıştır. Tunus ve Mısır’da 

yaşanan Arap Baharının yumuşak geçişi Libya adına söyleyemeyiz. Çünkü Tunus ve 

Mısır’dan farklı olarak Libya’da ülke bir iç savaşa doğru kaymaya başladı. Kaddafi 

güçleri ile muhalifler arasında yaşanan sokak çatışmaları bize Libya’daki isyanın gücünü 

göstermektedir. Yaşanan çatışmalar sonucu muhalif güçler Libya’nın doğusunu 

tamamen almış durumdaydı.  

Kaddafi muhalefetle birlik olan şehirlerde toplu yargısız infaz yapmaya yemin 

etti. 17 Mart 2011’de isyancıların en büyük kalesi olan Bingazi vatandaşlarını 

uyardığında, bu noktayı cesaret kırıcı şekilde açıklığa kavuşturdu: ‘’Bu gece geliyoruz. 

İçeriden çıkacaksınız. Kendinizi bu gece için hazırlayın. Sizi dolaplarınızın içinde 

bulacağız.’’18 uyarısında bulunmuştu. Kaddafi bunun üzerine askeri gücünü kullanmaya 

başlamış ve uçaklar Bingazi’yi bombalamaya başlamıştı. Daha sonra Bingazİ’nin 

bombalanması emrine karşı gelen iki pilot bunu reddederek uçaklarıyla ülke dışına 

                                                           
16

 Seta Rapor, a.g.e. s. 18. 
17

 Prashad, a.g.e. s. 159. 
18

 Steven W.Hook -  John Spainer, Amerikan Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı’ndan Günümüze, İnkılap, 
2014, s. 357. 
*Daha önce 1996’da Ebu Selim Hapishanesi’nde 296 kişi Kaddafi emri üzerine kurşuna dizilmiştir. Yine 
aynı şekilde 2005’te Kaddafi’ye karşı yapılan gösterilerde insanların üzerine ateş açılmış ve çok sayıda 
insan hayatını kaybetmişti. Kışlakçı, a.g.e. s. 198. 
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kaçmış ve Malta’ya iniş yapmak zorunda kalmışlardır. Bu olay ilk kez hedefi vurmayan 

savaş uçağı pilotlarının ödül almasına neden olacaktır.19 

Yaşanan bu olayların basında ki yansımalarına da bakacak olursak; Batı 

medyası Kaddafi aleyhine haber yapabilmek adına tetikte beklemekteydi. Libya’daki 

çatışmalar Batı’yı tedirgin etmeye başlamıştı ve Batı medyası Kaddafi aleyhine büyük 

bir propaganda işine girmişti. Daha sonra medyada Kaddafi’nin bu duruma öfkelenerek 

Bingazi’yi 21 Şubat’ta uçaklarla bombaladığı ve Afrikalı paralı askerleri halk arasına 

göndererek muhaliflerin yok edilmesi için emir verdiği haberleri yayılmaya başlamıştı. 

Bu iddialar Batı medyası için birer malzeme oluşturmaktaydı. Batı medyasında özellikle 

BBC‘nin bu iddiaları uluslararası kamuoyuna hızlı bir şekilde yaydığı görülmektedir. 

Fakat hiçbir yerde bu söylemler kanıtlanamadı. Batı’nın bunu bir propaganda olarak 

kullandığı ve haz etmediği Kaddafi’ye karşı ‘halkını öldüren bir diktatör’* profili 

oluşturmaya çalışıldığı iddiaları bulunmaktadır. Bunların birer söylem olduğunun başka 

bir ispatı da Uluslararası Af Örgütünden gelecektir. Örgütün Donatella Rivera 

başkanlığındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Garrigos, Fransız kanalı 

olan France 24’te ‘’Kaddafi’nin paralı askerler ve helikopterler kullandığına dair 

elimizde bilgiler var.’’ demişti. Bu açıklamanın 5 ay sonrasında Garrigos daha sonra şu 

açıklamayı yapacaktır: ‘’Kaddafi karşıtı birliklerin ortaya çıkmasından beri, Kaddafi 

adına hareket eden paralı askerler olduğu dedikodusu dolaşıyordu. Ancak Şubat 

ortasında ülkeye varan ve Haziran sonunda ayrılan müfettişlerimiz, sadece birkaç 

kişinin (bu sebeple) hapse atıldığını belirlediler. Ancak hiçbiri yargılanmamış ve ceza 

verilmemişti. Aslında bunlar çoğunlukla koyu renk tenli ya da siyah insanları suçlayan 

dedikodulardı. Libyalı olabilirler – zira güneyde yaşayan Libyalıların hepsi Arap tipine 

sahip değil - veya yabancı olabilirler. Bu dövülmelere, kötü muamelelere ve bazı 

hapsetmelere varan bir çeşit korku ve yabancı düşmanlığı yarattı. Ancak Bugün kabul 

etmemiz gerekir ki Kaddafi’nin paralı asker kullandığına dair elimizde hiçbir kanıt 

yok.’’20  

                                                           
19

 http://www.aljazeera.com.tr/izle/libyanin-baris-guvercinleri 
20

 Birdal – Günay, a.g.e. s. 121. 
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Batı medyası ve Türkiye’de de bu konu hakkında haberler yapılarak; 

‘’Kaddafi’nin paralı askerlerinin yaptığı katliamlara’’ dair haberler yapıyordu. Fakat bu 

iddia da kimilerine göre kanıtlanmış bir şey değildi. Çünkü bu Kara Afrikalılar Libya’da 

çok dikkate alınan bir kesim değildir. Fakat onlar kendilerine ayrımcılık yapıldığını 

söylüyordu. İsyanlar başlayınca ülkeden kaçan kişiler ilk olarak işçi olan Afrikalılardı. 

Hatta sokakta bazı röportajlarda Libya’da çalışan Türk işçilere sorulduğunda; ‘’Çadlı 

arkadaşlarımız muhalifler tarafından gözlerimizin önünde öldürüldü.’’21 Cevabını 

vermişlerdir. Muhalifler adına bir başka iddia da Independent yazarı Patrick 

Cockburn’den gelmiştir; ABD Büyükelçisi Chris Stevens'ın öldürüldüğü Bingazi saldırısı 

ve Arap Baharı arasında bir bağ kurdu. Cockburn, makalesinde, Batılı medyanın Arap 

Baharı sırasında Kaddafi'nin güçlerini kötü, muhalifleri ise iyi olarak gösterdiğini, ama 

gerçeklerin bundan çok daha karmaşık ve çok daha farklı olduğunu belirtti.22 Görüldüğü 

üzere basında ve medyada bu tür iddialar kendisine yer edinmiş, Batı medyası da 

bunları kendisine malzeme olarak kullanmış ve bir propaganda aracı olarak tüm dünya 

kamuoyuna sunmuştur.  

Sonuç olarak Kaddafi’nin askeri gücü ve muhalifler arasında çok şiddetli 

çatışmalar olmuş ve bunun sonucunda birçok insan hayatını kaybetmiştir. Kaddafi’nin 

bu sert tutumu uluslararası kamuoyunda bu büyük bir tepkiye neden olmuş ve bu da 

Nato’nun daha sonra Libya’ya müdahalesi için bir malzeme haline gelmiştir. 

2.1 - Demokratikleşmeye Giden Yol: Ulusal Geçiş Konseyi  

Libya’da yaşanan iç çatışmalar yüzünden ülke bir iç savaş alanına dönmüştür. 

Bu iç savaşta Kaddafi’ye tarafından susturulmuş olan büyük bir muhalefet sokaklara 

çıkmaya başlamıştır. Çünkü isyanların yayılması ile muhaliflerin kendine olan güveni 

artmaya başlamıştır. Özellikle ideolojik örgütler hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır 

diyebiliriz. İdeoloijk örgütlerin dışında Arap aydınları da Kaddafi rejimine karşı muhalif 

bir tavır sergilemekteydi. Arap aydınları totaliter rejimlerden hep şikayetçi olmuşlardır.  
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Özellikle önemli iki düşünür Edward Said ve Abdulvahhab El-Messini bunların 

başında gelmekteydi. Arap aydınları, baskıcı rejimlerin halka karşı olan sert 

tavırlarından bıkmış ve bu yüzden de şikayetlerini yazılarında veya şiirlerinde dile 

getirmeyi tercih etmişlerdir. Bu yazıların amacı aslında gençlere isyanı aşılamaya 

çalışmaktaydı. Arap ülkelerindeki yolsuzluklar, adam kayırmacalar, politikasızlık ve 

anayasal haklardan mahrum bırakılmış insanların duygularına aydınlar tercüme 

oluyordu.  İşte bu aydınlar şiir, roman ve yazılarıyla aslında isyana zemin 

hazırlamışlardı. Ayrıca 2004 yılında ‘’La lit-Temdid… La lit-Tevris’’ (Temdide 

Hayır/Tevrise Hayır) sloganı altında ortaya çıkan ‘’Kifaye / Yeter Hareketi’’ 300 Mısırlı 

aydın muhalif tarafından kurulmuştur.23  

Kaddafi rejimi sırasında iktidardan pay alamayan Libya’daki kabilelerin, sivil 

toplum liderlerinin ve insan hakları savunucularının isyanı etrafında toplanan 

muhalefet Kaddafi rejimini devirme ortak gayesi etrafında birleşen, muhalefetin 

faaliyetlerinde organizasyonun ve direniş çabalarının koordinasyonunu sağlamak 

amacıyla 27 Şubat 2011 yılında Bingazi’de Ulusal Geçiş Konseyi / Geçici Ulusal Konsey 

kurulmuştur. Ulusal Geçiş Konseyi demokratik bir Libya için aslında atılan ilk adımdır 

diyebiliriz. Arap Baharı’nda isyanları gerçekleştiren kalabalık kitlelerin organize olma 

yolunda eksiklikleri vardı. Mısır ve Tunus’ta ki kalabalığın organize olamadıklarını 

görmüştük. Bunun nedeni ise; tarihsel geçmişe baktığımızda da siyasal alanda Arap 

halkları kitlesel olarak ortak hareket etme deneyiminden her zaman mahrum 

bırakılmalarıdır. Bu yüzden Libya’daki muhalefetin organize bir şekilde siyasal alanda 

hareket etmesi adına Ulusal Geçiş Konseyi kurulmuştur. Sadece muhalefetin 

yoğunlaştığı ülkenin doğu kısmındaki şehirlerden değil, başkent Trablus’un da dahil 

olduğu tüm şehirlerden 31 temsilcinin oluşturduğu Ulusal Geçiş Konsey, bir yandan 

ülke içindeki muhalif grupları tek bir platform altında birleştirmiş ve diğer yandan da 

uluslararası kamuoyu ve kuruluşlarla muhalefeti temsilen ilişkiye geçmiştir. Konseyin 

başkanlığına Kaddafi rejiminde görev alan ve eski Adalet Bakanı olan Mustafa Abdül 

Celil getirilmiştir.  

                                                           
23

 Kışlakçı, a.g.e. s. 36. 



 
20 

 

Abdül Celil yeni bir anayasa bildirisi yazdıklarını ve Libya’nın demokrasi ile 

yönetilen bir ülke olması adına çalışacaklarını belirtmiştir.* Ulusal Geçiş Konseyi'nin 

(UGK) resmi internet sitesinde yer alan bilgide 17 Şubat devriminin Libya halkı için 

hürriyet ve bağımsızlık hayalini gerçekleştirme hayalini kendine hedef edinen konseyin, 

Doğu’da Amsad kentinden, Batı’da Ras Cedir, Kuzey’de Sirte'den Güney’de Gatrun'a 

kadar tüm Libya'yı özgürleştirerek, barış, adalet ve refah yolunda birleştirmeyi 

amaçladığı belirtiliyor.24 

Ulusal Geçiş Konseyi’nin kendisi için belirlediği görev ve sorumlulukları kısa bir 

şekilde özetlersek; bakıldığında modern bir ülke yaratmak arzu ve isteğinde olduğu 

açıkça görülmektedir. Konseyin kendisine belirlediği vizyon ana hatlarıyla; kuvvetler 

ayrılığına dayalı modern bir anayasa taslağı hazırlamak, siyasi partiler ve sivil toplum 

örgütlerinin kurulmasını desteklemek, entelektüel ve politik çoğulculuk ile iktidarın 

barışçıl yollarla değişimini sağlamak, seçme ve seçilme özgürlüğünü garanti altına 

almak, kurulacak ekonomik sistemle sosyal adaleti ve dengeyi sağlamak, barışçıl ve 

işbirlikçi bir dış politika zemini yaratmak, her bireyin renk, cinsiyet, etnik köken veya 

sosyal statüsü ne olursa olsun tüm vatandaşlık haklarına sahip olmasını sağlamak ve 

ifade özgürlüğünü tesis etmek şeklinde özetlenebilir.25 Fakat Libya Ulusal Geçiş 

Konseyi’nin Başkanı Mustafa Abdül Celil, Ekim 2011 yılında yaptığı bir basın 

açıklamasında ‘’Müslüman bir ülke olarak, şeriatın hukukun ana kaynağı olmasına karar 

verdik. Buna göre, şeriat ve İslami ilkelerle çelişen herhangi bir kanun, yasal olarak 

etkisizdir.’’ demecini vermiştir.26 Bu beyanın ardından, uluslararası düzeyde demokrasi 

açısından duyulan endişenin dile getirilmesi ve baskının artması sonucu, resmi 
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kanallardan şeriatın demokrasiye, eşitliklere ve diğer ülkelerle olan ilişkilere karşı 

olmadığına dair mesajlar verilmiştir.27  

Ülkeyi siyasal alanda yönetmeye başlayan Ulusal Geçiş Konseyi 10 Ağustos 

2011 yılında açıklanan geçici bir anayasa hazırlamıştır. Geçiş Konseyi, yürütme yetkisini 

önce Mahmud Cibril başkanlığında kurulan geçici hükümete verdi. Fakat daha sonra 23 

Ekim 2011’de Cibril hükümeti feshedilerek yerine 31 Ekim’de ABD’de akademisyenlik 

yapan Abdurrahman El-Kib başbakanlığında yeni kabine kuruldu.28 Bu kabinenin amacı 

Cemahiriye sisteminin ürettiği aksaklıklardan ülkeyi kurtarmak ve uluslararası 

standartlarda yeni kurumlar tesis etmektir.  El-Kib’in en çok önem verdiği konu ise yeni 

bir anayasanın oluşturulması olmuştur. Daha sonra Ulusal Geçiş Konseyi yerini 7 

Temmuz 2012’de yapılacak olan seçimde Milli Genel Kongre’ye bırakacaktır. Yapılan 

seçim sonucunda oluşan siyasi tablo, parti listelerinden Genel Kongre’ye girenlerin 

yanında bağımsız adayların birçoğunun da meclise girdiği görülmüştür. Görüldüğü 

üzere Ulusal Geçiş Konseyi, ülkenin demokratikleşmesi adına adımlar atmayı 

hedeflemiş ve bunu kısmen de olsa başarmıştır diyebiliriz. Fakat olumlu gelişmelerin 

yaşandığı bu dönemde konseyin tam anlamıyla başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü 

konsey daha sonra ülkede güvenliği tam anlamıyla sağlayamadı, geçiş döneminde 

devletin işleyişini rahatlatacak yasaları çıkartamadı ve petrol gelirlerini verimli bir 

şekilde kullanamadı.   

Diğer yandan demokratik olma yolundaki en büyük engel kuşkusuz ki 

Kaddafi’dir. Muhalefet, Ulusal Geçiş Konseyi sayesinde düzenli bir hal almaya başlasa 

da ve ülkenin Doğu ve Batı’sında ilerleme kaydetse de tam anlamıyla Kaddafi’nin askeri 

güçlerini yok edememektedir. Libya'ya karşı düşmanların ortaya attığı yalan ve 

iftiraların şeytanı bile utandıracağını söyleyen Kaddafi, "sırtını duvara dayadığını" ve 

çatışmaların süreceğini de belirtti.29 Ayrıca isyancılara ‘’Fareler’’ diye seslenen Kaddafi 

ülkede isyan çıkaranların sonunun ölüm olacağını ve gerekirse Libya topraklarında şehit 
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olacağını söylemiştir. Ayrıca Ulusal Geçiş Konseyi kurulduktan hemen sonra 100’den 

fazla ülke ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıştır. Ulusal Geçiş Konseyi’ne destek 

verenlerin başında da Türkiye gelmektedir. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 

4 Temmuz 2011 günü Bingazi’ye giderek Türkiye’nin Libya Ulusal Geçiş Konseyi’ni 

Libya’nın meşru temsilcisi olarak tanıdığını ilan etmiştir.30 Bu süreçte Arap Baharı’nda 

halktan yana tavır alan Türkiye, Kaddafi’nin bir an önce istifa etmesini ve Libya’da daha 

güvenilir ve halkın meşru taleplerine cevap veren demokratik bir düzenin oluşması 

gerektiğini vurgulamıştır. 2011 yılında başlayan ayaklanmalar ve çatışmaların ardından 

42 yıllık Kaddafi döneminin ardından başa geçen Ulusal Geçiş Konseyi (UGK), 9 Ağustos 

2011 yılında yetkilerini Temmuz 2012'de seçilen 200 üyeli meclise bırakmıştır. 

2.2 - Nato Müdahelesi: Kaddafi Rejiminin Devrilişi 

Arap Baharı’nda farklı bir süreç yaşayan Libya’da Kaddafi’nin askeri gücü ve ona karşı 

olan muhalifler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle ülke bir iç savaş alanına 

dönüşmüştür. Kaddafi’ye bağlı hava kuvvetleri muhaliflere ve sivil insanlara karşı yoğun 

hava saldırıları düzenlemesi nedeniyle yaşanan krizler nedeniyle Kaddafi uluslararası 

kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Bunun üzerine acil toplanma kararı alan 

Birleşmiş Milletler yaptığı görüşmeler sonrasında önemli kararlar aldıklarını 

belirtmişlerdir. BM Güvenlik Konseyi 26 Şubat 2011 tarihinde 1970 sayılı karar 

doğrultusunda sorunun barışçıl yöntemlere çözülmesini öngören bir adım atmıştır. 

Kaddafi’nin sivilleri öldürmesi, suçlara karışanların belirlenmesi ve insan haklarının 

ortaya çıkarılması adına bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır.  

Fakat yaşanan çatışmaların durmaması nedeniyle Birlemşmiş Milletler’in 

alternatif kararlar almasına neden olmuştur. Ambargodan uçuşa yasak bölge ilanına, 

bir askeri operasyonun başlamasından ve isyancıların silahlandırılmasına kadar 

alternatif seçenekler masaya yatırılmıştır. Birleşmş Milletler üyesi ülkelerin Libya’ya 

silah ve askeri mühimmat satması, temin etmesi, silah satımına yol açabilecek herhangi 

bir eyleme bulunulması yasaklanmış ve silah, askeri mühimmat satımına veya temin 

edilmesine karşı her türlü önlemin alınmasına karar verilmiştir.31  1970 Sayılı karar ile 

Libya’daki iç savaşın önlenememesi ve Kaddafi’nin saldırılarını yoğunlaştırması üzerine 

Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin yeniden toplanmasına ve krizin uluslararası barış ve 

güvenliğine karşı bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 
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güç kullanmasına izin veren 7. Bölüm çerçevesinde belirtilenleri uygulamasına neden 

olmuştur. Görüşmeler sonucunda derhal ateşkes sağlanması, rejime yönelik 

yaptırımların sıkılaştırılması, uçuşa yasak bölge ve asker güç kullanımını içeren 1973 

Sayılı Kararda belirtilenleri uygulamaya başlanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca 1973 Sayılı 

Kararla Libya Ulusal Petrol Şirketi (National Oil Company) ve Libya Merkez Bankası’nın 

mal varlıklarının dondurulmasına karar verilmiştir. Karar tasarısı Konsey’de veto 

yetkisine sahip Rusya ve Çin’in çekimser oyuna karşılık 10 üyenin olumlu oyuyla kabul 

edilmiştir.  

Obama yönetimi ilk başta İngiltere ve Fransa’dan gelen uçuşa yasak bölge 

oluşturulması teklifine temkinli yaklaşmış ve böyle bir girişimin askeri harekat 

içereceğini belirterek arka planda kalmayı tercih etse de ‘’insani müdahale’’ söylemi 

Obama’nın kararının değişikliğine neden olmuş ve ABD askeri operasyon fikirlerine 

yeşil ışık yakmasına neden olmuştur. 32 Türkiye, Nato’nun Libya’ya müdahalesini içeren 

1973 Sayılı Karar için toplanan İngiltere, Fransa ve ABD aralarında anlaşarak müdahale 

kararı almaları sonucu Nato’ya karşı rahatsız olmuştur. Ayrıca Türkiye askeri müdahale 

yerine müzakerelerin devam etmesinden yana tavır almıştır. Çünkü o dönemde Libya 

Türkiye için ticaret hacmi yüksek olan bir ülkedir. Bu yüzden Libya’da çok sayıda Türk 

işçi ve şirketler bulunmaktaydı ve askeri müdahalenin olması demek ekonomik olarak 

Türkiye’nin zarar görmesine ve Türk vatandaşlarının güvenlik korkusu yaşamasına 

neden olacağı bilinmekteydi. Askeri müdahalenin kararlaşması üzerine Türkiye 1 Mart 

2011 yılında Libya’da bulunan Türk işçilerinin tahliyesini başarılı bir şekilde 

gerçekleştirmiş ve ardından da Erdoğan Kaddafi’yi yönetimi devretmeye çağırmıştır.33 

Ayrıca Türkiye’nin Nato’nun bazı kararların alınmasında yer almaması bize Nato 

içerisindeki parçalanmanın olduğunu da göstermektedir. Buna bir örnek verecek 

olursak; Libya’daki muhaliflere silah desteğinde bulunma konusunda Türkiye ve ABD 

arasında bir uyumsuzluk olduğu görülmüştür. Dönemin Başbakan’ı Erdoğan Türkiye’nin 

muhalifleri silahlandırması olasılığının olmadığını ifade ederken, Amerikan yönetimi 

tam aksine silah desteğinde bulunabileceklerini ifade etmiştir. 

1973 Sayılı kararın Kaddafi tarafından ciddiye alınmaması ve Bingazi’deki 

muhaliflere karşı yoğunlaştırdığı hava harekatları sonucunda başta Fransa ve ABD 

olmak üzere birçok ülke askeri güç kullanma adına harekete geçmiştir. 19 Mart 2011 

günü koalisyon güçlerinin savaş uçakları Libya’daki bazı noktaları bombalaya 

başlamıştır. Karşılıklı çatışmalar Ağustos ayına kadar devam etmiştir. Fakat ne Nato ne 

muhalifler ne de Kaddafi güçleri kayda değer sonuç alamamıştır. Gücü tükenen Kaddafi 

güçlerine karşı ilk başarılar Nato’nun da desteğiyle muhalifler tarafından rejimin 
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kontrolü altında olan Zaviya kentinde meydana gelmiştir. Kısa bir süre sonra da 

Trablus’un da alındığı haberi yayılmıştır. Daha sonra Zintan’da da muhaliflerin stratejik 

bölgeleri ele geçirmesi üzerine Kaddafi rejiminin Batı ve Güney vilayetleriyle ilişkisinin 

kesilmesine yol açmıştır.34 Ayrıca Ulusal Geçik Konseyi güçleri ülkenin en büyük petrol 

tesisi olan Zaviye Petrol Rafinerisi'ni ele geçirerek başkent Trablus'a yakıt akışının 

kontrolünü de eline almıştır. Trablus’un işgali sonrasında ise muhalifler Libya’nın 

özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etmişlerdir. Kaddafi artık köşeye sıkışmış haldeydi. 

Sirte’de olduğu biliniyordu ve muhalifler havadan Nato destekli operasyonlarla Sirte’yi 

kuşatmaya başladılar. Askeri gücü zayıflayan Kaddafi’nin saklanmaktan başka çaresi 

yoktu. Fakat Kaddafi Sirte yakınlarında konvoyuyla kaçmaya çalışırken muhaliflerle 

çıkan çatışmada ağır yaralanmış ve 20 Ekim 2011’de bir kanalizasyon yanında 

saklanırken muhalifler tarafından yakalanmıştır. Yakalandığı anın videoları medyaya 

yayılmıştı. Görüntülerde Kaddafi’nin gördüğü muamele kamuoyunun tepki 

göstermesine neden olmuştur. Çıkan çatışmada yaralandığı iddia edilen Kaddafi kanlar 

içerisinde yakalanarak darp edilmiş ve 9 mm’lik tabancayla her iki bacağından ve 

boynundan vurularak hayatını kaybetmiştir.  

  Kaddafi’nin öldürülmesi konusunda birçok iddia ortaya atılmıştır. Öncelikle 22 

yaşında muhalif bir genç olan Umman Bin Şaban Kaddafi’yi kendisinin öldürdüğünü 

söyleyecektir. Bir başka iddia da Libya eski Adalet Bakanı ve Geçiş Hükümeti Başbakanı 

Mahmud Cibril, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin “muhalif milisler tarafından değil, 

milisler arasına karışan yabancı bir ülkenin gizli servisine mensup bir ajan” tarafından 

öldürüldüğünü açıklamıştır. İtalyan Corriere Della Serra gazetesi ise, bu ajanın Fransız 

olduğunu öne sürmüştür. Gazete, Kaddafi ile parasal ilişkilere giren Fransız eski 

Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin “Kaddafi’nin öldürülmesi için yeterinden fazla 

gerekçesi” olduğunu savundu.35 Başka bir iddia da Libya’lı istihbaratçı Rami el 

Ubeydi’den gelmiştir. Muammer Kaddafi’nin uydu telefonu numarasını Fransız ajanlara 

Esad’ın verdiğini ve devrik liderin bu sayede bulunup öldürüldüğünü öne sürdü.36 

Kaddafi’nin öldürüldüğüne dair bu iddialar ortaya atılmış fakat Kaddafi’yi kimin 

öldürüldüğü hala kanıtlanamamıştır.  

Binin üzerinde tankı, çok sayıda askeri mühimmatı ve Kaddafi'nin hava savunma 

sistemini yerle bir eden toplam 9600 hava saldırısının ardından Nato lideri Anders Fogh 

Rasmussen Nato tarihinin başarılı müdahalelerinden birinin daha sona erdiğini ilan etti. 

Fakat Nato müdahalesi bazı devlet adamları tarafından Batılı güçlerin resmen Libya’yı 

işgal ettiği görüşünde olmuşlardır. Bunlardan biri de Fidel Castro’dur. Küba haber ajansı 

Prensa Latina'da yayımlanan ve Libya'daki durumu değerlendiren yazısında Castro, 
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Libya'nın yaşadığı kaosun arkasında yatan sebebin "uluslararası büyük Amerikan 

şirketlerinin elinde olan, başlıca zenginlik kaynağı haline dönüşen ve mevcut durumda 

medeniyetlerin gelişimine yön çizen petrol" olduğunu ifade etmiştir.37  

Nato müdahalesi Libya’daki iç savaşın seyrini büyük ölçüde değiştirmiş ve 

muhaliflerin Kaddafi’nin güçleri karşısında avantajlı bir duruma gelmesini sağlamıştır. 

Kaddafi rejiminin düşmesinin ardından Ulusal Geçik Konseyi ülkedeki tek otorite haline 

gelmiştir. Ayrıca petrolden gelen ekonomik gelirler de Ulusal Geçik Konseyi’nin 

kontrolüne geçmeye başlamıştır. Muhalifler uluslararası piyasaya Arabian Gulf Oil 

Company- AGOC kurumsal yapı üzerinden petrol ihracatı yapmaya başlamış ve bu 

şirketin hiçbir mal varlığına da dokunulmamıştır.38 Ayrıca Bakan olan olan Ali 

Tarhuni’nin yaptığı ilk icraat Libya’nın petrol ve enerji sektörünü özelleştirerek 

uluslararası tekellerin eline teslim etmek oldu. Bu şekilde ekonomik olarak Libya’nın 

uluslararası ekonomik sisteme eklemlenmesi yoluna gidilmeye de görülmektedir. 

Nihayetinde Nato’nun muhaliflere verdiği destek sayesinde Kaddafi’nin 42 yıllık 

Cemahiriye sistemine son verilmiştir. Halk artık Kaddafi rejimini baskıcı rejiminden 

kurtulmuş ve özgür hale gelmiştir. Ayrıca saldırıların ardından Nato Genel Sekreteri 

Anders Fogh Rasmussen; demokrasilerin bir ittifak olarak temel değerleri aynı zamanda 

Ortadoğu’nun istikrarı için de temel değerler olduğunu, Kuzey Afrika’da ve 

Ortadoğu’daki istikrarın aynı zamanda bölgenin güvenliği ve refahı için olumlu 

gelişmelere neden olacağını söylemiştir.39 Fakat seçimlerin ilk yapıldığı 2012’den 

2014’e kadar ülkede yönetime gelen hükümetlerin politika üretmede yetersiz olduğu 

güvenlik, ekonomi ve siyasal istikrarsızlık gibi konularında çözüme yönelik adımlar 

atılamadığı görülecektir. Bunun üzerine ülke 14 Şubat 2014’te Tümgeneral Halife 

Haftar tarafından 2 kere darbe girişimine tanık olmuştur. Umut edilenin tam aksine 

Libya devrim sonrası güvenlik sorunlarıyla boğuşmaya devam etmiş ve bir çıkmazın 

içine sürüklenmiştir. 

SONUÇ 
Tunus’ta genç bir çocuğun başlattığı isyan kıvılcımı daha sonraları bir alev haline 

gelerek Ortadoğu’daki ülkelerindeki (Tunus, Mısır, Libya, Yemen, Bahreyn ve Suriye) 

baskıcı rejimlerin alaşağı olmasına neden olmuştur. Buazizi’in isyanı barut dolu fıçıya 

tutulmuş bir kibrittir. Fıçı yıllar içinde yoksulluk, aşağılanma, hukuksuzluk, baskı, 

politikasızlık, işsizlik ve polis coplarıyla ağzına kadar dolmuştu. 42 yıl boyunca kendi 
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kurduğu sistemle Libya’yı yönetmeye çalışan Kaddafi halkını ekonomik olarak refah 

çağına sokmuştur. Fakat siyasi-kültürel ve bireysel hak ve özgürlükler açısından ülkeyi 

ortaçağ karanlığıyla yönetmiştir. Bu uzun dönemde Libya halkı yalnız ve kaderine terk 

edilmiştir. Arap Baharı, Arap halklarının yıllar boyunca baskıcı rejimlerin politikaları 

yüzünden çektiği acıların birikiminin sonucuydu. İsyanların patlak vermesi ile beraber 

uzun yıllar boyunca ülkelerini yöneten zalim liderler tek tek ülkelerinden kaçmaya 

başlamıştır. Arap Baharı sonrası baskıcı rejimlerin devrilmesi bize Ortadoğu’da değer 

merkezli bir siyaset anlayışının egemen kılınacağını, serbest seçimler üzerinden halk 

iradesinin yönetime yansıyacağını, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin bu coğrafyada 

devreye gireceği umudunu vermiştir. Tunus’ta demokrasi adına olumlu ve umut vaat 

edecek adımlar atılmaya başlanmıştır. Keza aynı şekilde Libya’da 2012 yılında yapılan 

seçimler sonucu birçok partinin demokratik bir şekilde meclise girmesi demokrasinin 

yeşermesi adına atılan adımlar olarak tarihe geçmiştir. Diğer yandan Arap Baharı’nın 

sonucunda bölgede var olan dengeler altüst olmuş ve yaşanan çatışmalarda özellikle de 

Suriye’de birçok insan hayatını kaybetmiş ve yerlerinden göç etmek zorunda 

kalmışlardır. Bölgede değişen dengeler sonucunda güvenlik zaafiyeti ortaya çıkmış ve 

bunun sonucunda da birçok radikal gruplar önderliğinde artan terör olayları meydana 

gelmiştir. Özellikle Libya’nın Sahel Bölgesinde Kaddafi’nin ölmeden önce desteklediği 

Afrikalılardan oluşan radikal grupların bölgede güvenlik tehdidi yarattığı görülmüştür.40 

Diğer yandan Libya’da Kaddafi sonrası yönetime gelen muhalifler arasında siyasi görüş 

ayrılıkları oluşmaya başlamış ve aralarında siyasal anlamda çatışmalara ve bölünmelere 

neden olmuştur. Bu durum aslında bölgenin tekrar eski kaos günlerine geri döneceğine 

işaret etmektedir. Ayrıca New York'taki Columbia Üniversitesi'nde İran Araştırmaları ve 

Karşılaştırmalı Edebiyat profesörü olan Dabashi'nin ‘’The Arap Spring: The End Of 

Postcolonialism’’ adlı çalışmasında Arap Baharı’nı yeni bir ideolojik oluşum ve bilgi 

üretimi biçimi gerektirdiğini ve ürettiğini, nitekim eski kolonicilik ve post-koloniciliğin 

hakimiyetini de temsil ettiğini söylemiştir.41 Arap Baharı’nın bir başka sonucu da 

ABD’nin bölgede sahip olduğu tartışmasız liderlik konumunu zayıflatmıştır. Bunun 

nedeni ise; ABD destekli rejimlerin iktidardan uzaklaşmaları ve diğer yandan da 

bunların yerine gelmesi muhtemel İslamcı anlayış içerisinde olan unsurların ABD’ne 

olan fazla şüpheci bakışlarıdır. Obama yönetimi de bu doğrultuda ABD’nin stratejik 

önceliğini Güney ve Uzak Doğu Asya olarak belirlemesi bu revizyonu gerekli kılmakta ve 

hızlandırmaktadır. Son olarak Ortadoğu’da az da olsa var olan gücünü kaybeden bir 

ülkede Türkiye’dir. Türkiye Arap Baharı süresince muhaliflere destek vermiştir. Bu tavır 

ise Türkiye’nin daha sonra kendisini Ortadoğu’nun çetrefilli atmosferinde bulmasına 

neden olacaktır. 
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