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LİBYA VE GELECEĞİ 

Libya’da General Hafter’e bağlı kuvvetler, 4 Nisan’da başkent Trablus’a üç cepheden saldırı başlatmıştı. 
Savaşın en zayıf cephesi olan batı cephesi, Trablus’un 70 kilometre batısında yer alan Sabrata kenti 
yakınlarındaki El-Aceylat ve Trablus’un 60 kilometre batısında kalan Surman’ı kapsıyor. Bu cephe kısa bir 
süreliğine Trablus’un 45 kilometre batısında yer alan Ez-Zaviye’ye uzanmış, Hafter’e bağlı güçler, kent 
güçlerinin direnişiyle karşılaşılınca geri çekilmek zorunda kalmıştı. 

Eylül itibariyle Sabrata ve Surman hâlâ Hafter’e bağlı birliklerin kontrolünde olmasına rağmen, bu bölgede 
ikmal hatlarına sahip olmayan Hafter güçlerinin en zayıf cephesi bu cephe. İkinci cephe ise, batı cephesi ile 
eşzamanlı açılan güneydeki Giryan cephesi. Verşefane ve Es-Suvani bölgelerine kadar ilerleyen Hafter’e 
bağlı güçlerin ilk mevzi kaybettiği cephe olan Giryan, aynı zamanda Hafter’e bağlı birliklerin en önemli ikmal 
hatlarından biriydi.  
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Üçüncü cephe ise Trablus’un 90 kilometre güneybatısındaki Terhune kentinden Trablus Havalimanı hattı 
üzerinde yer alıyor. Nisan ayındaki ilk saldırılar sırasında Uluslararası Trablus Havalimanı yakınındaki Kasr 
bin Gaşir bölgesinde Müselles el-Kayyu, En-Nehir endüstri şirketi ve Vadi er-Rabi’yi ele geçiren Hafter’e bağlı 
güçler Ayn Zara’ya ilerlemeye devam etmişti. Ancak ilerleyen günlerde Zintan ve Misrata güçleri başta 
olmak üzere Trablus merkezindeki askeri güçler hızlı bir şekilde toparlanarak Hafter karşısında Trablus 
müdafaasında etkili bir rol oynamaya başlamışlardı.1 

Halife Hafter’in en çok güvendiği hususlardan biri, sahip olduğu düzenli ordu birlikleri. Trablus’taki Ulusal 
Mutabakat Hükümet’in (UMH) silahlı güçleri daha çok dağınık milislerden oluşuyor. Bunun yanında, Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın desteğini arkasına alan Hafter, Fransa ile de yakın ilişkilere 
sahip. Bu husus da Hafter’in güvendiği konulardan biri.2 

Hatta Hafter, operasyondan kısa bir süre önce Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş, Kral Selman ve Veliaht Prens 
Muhammed Bin Selman ile görüşmüştü. Arap basınında çıkan bazı yorumlarda, operasyon kararının bu 
görüşmelerde netleştiği ifade edilmişti. 

General Hafter, operasyona başladığını ilan ettiğinde, işinin bu kadar zor olacağını tahmin etmemişti. Hafter 
şu sıralar, 4 Nisan’da “iki günde girerim” dediği Trablus’un kenar mahallelerinde çatışmalarına devam ediyor. 
Bir buçuk aydır aynı yerdeler. Bu çatışmalarda da eşitliği bozan, menfaat sahiplerinin Hafter’e sağladığı 
destek. 

UMH komutanı Cuveyli’nin en çok belini kıran husus ise”Leyli Taarruz”(Taarruz Gecesi) dedikleri gece yapılan 
İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırıları oldu. Hafter’in ilerleyişine rağmen planladığı gibi Trablus’u şu ana kadar 
düşürememesi ve UMH’nin girişimleriyle dünya kamuoyundan şiddetli tepkiler alması, onu ve destekçilerini 
oldukça zora sokmuş durumda. 

Süreci yakından takip edenler, “Hafter’in Trablus ve Mısrata’yı tam anlamıyla ele geçirmek yerine UMH’yi 
sıkıştırarak BM gözetimindeki görüşmelerde elini güçlendirmek istediğini” düşünüyor. 

Bu arada ABD’nin net olmayan tavrı da Hafter’in pervasızca hareket edebilmesinin arkasındaki temel 
sebeplerden biri olarak görülüyor.Trablus operasyonunun ilk günlerinde ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo,”Hafter’den saldırıları durdurmalarını istediklerini” belirtmiş, ancak bu açıklamadan hemen sonra 
General Hafter Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. O görüşmede ise Trump’ın “Hafter’in terörle 
mücadele konusundaki tutumunu takdir ettiği” açıklanmıştı.3 

 

 1 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/libya-savasinda-son-durum-ve-degisen-dengeler/1604646 
2 KEKİLLİ, Emrah. “Askeri ve Siyasi Çözüm Arasında Libya Krizinin Geleceği”, Mayıs, 2019, SETA, Ankara. 
3 https://www.haberturk.com/libya-nin-gelecegi-hafter-yeni-kaddafi-mi- 
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Libya’da Son Durum Ne? 

Sirte’nin batısında yer alan Zemzem Vadisi ve Abu Qurayn Kasabası. – Harita: TSKMAP  

26 Ocak 2020: Zemzem Vadisi ve Abu Qurayn kasabasına yönelik saldırıları püskürten UMH, bölgede tekrar 
kontrolü sağladı. Arap ve batılı yetkililer, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) beş daimî ülkesi de 
dâhil olmak üzere, 14 ülkenin lideri ve temsilcisinin katılımıyla 19 Ocak Pazar 2020 günü Berlin 
Konferansı’nda onaylandı. Libya krizine çözüm hususundaki ‘yol haritası’da bu konferansta, kısmî de olsa, 
belirlendi.  

Batılı diplomatik kaynaklar, ateşkesi destekleyen siyasi, ekonomik ve askeri ilkeleri ve Birleşmiş Milletler 
(BM) Temsilcisi Gassan Selame liderliğindeki siyasi süreci kapsayacağını belirtti. Taslakta, aylar önce 
uluslararası oyuncular tarafından ‘uzlaşı sağlama ve siyasi süreci destekleme’ çağrısı yapılan Almanya 
Başbakanı Angela Merkel’e önerilmiş komiteleri oluşturma meselesi de bulunuyordu. Bu çerçevede 
komitelerin, BM Temsilcisinin çabalarını desteklemek için katılımcı ülkelerin temsilcilerinden oluşan 
konferans çalışmalarını takip etmesi bekleniliyor. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump’ı temsilen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 
katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tunus, İtalya, Çin temsilcilerinin yanı sıra, BM Genel Sekreteri’nin, 
Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği temsilcilerinin de katıldığı konferansa Almanya devletinin temsil düzeyi 
son güne kadar netleşmemişti. Fakat Almanya Başbakanı Angela Merkel katılım sağladı. 

Kaynaklar, askeri operasyonların tırmanışının, Berlin konferansı öncesinde zeminde bazı zorluklara yol 
açacağını söylemişti. Ayrıca, taslağın nihai şekli hususunda müzakerelerin devam ettiğini belirtilirken, ilgili 
ülke temsilcilerinin de taslağı hazırlamak üzere konferans yapılmadan hemen önce 5 toplantı 
gerçekleştirdiğine dikkati çekti. ‘Yol haritası’ taslağı, hükümeti kurma ve genel seçimleri düzenleme 
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amacıyla Temsilciler Meclisi’nin temsilcilerinden 14, Devlet Konseyi’nden 14 ve devrik lider Muammer 
Kaddafi yandaşlarına bağlı birimler de dâhil, siyasi güç ve aktörlerden oluşan 14 kişiyi kapsayacak bir komite 
kurarak, BM sürecini destekleyici unsurları da kapsıyor.4 

 

Askeri – güvenlik sürecinde yol haritası taslağı, milislerin parçalanması ve Libya ordusunu birleştirme 
çalışmaları hususunda Serrac tarafından ve Hafter tarafından beşer askerin adaylığını da içeriyor. Ekonomik 
eksen ise Libya servetinin nasıl paylaştırılacağı ve Merkez Bankası’nın rolünü ele aldı. Hafter açısından 
‘mevcut koşulların dengesini’ kapsayan teşvikler sağlama eğiliminin de mevcut olduğunu söylerken, petrol 
kaynaklarının istikrarını korumak amacıyla petrol sahalarının aynı kalacağını belirtti. Tasarıda, BM’nin, savaş 
operasyonlarının sonlandırılmasının bölgesel ve uluslararası oyuncular tarafından durumun desteklenmesi 
umuduyla Libya’daki tüm oyunculara yaptığı ‘örtülü bir çağrı’ da yer aldı. Ateşkes ihlallerini takibi, insani 
yardımların sağlanması ve uzlaşı sağlanan maddelerin uygulanması için komite kurulması da taslak 
kapsamında bulunuyor. İlerleyen günlerde çatışmaların artmasının, Berlin Konferansı’nın tavanını azaltacağı 
ve uygulanması zorunlu olmayan anlayışların ortaya çıkabileceği yönündeki endişelerini de dile getirdi.5 

Sonuç olarak Libya’da yaşanan bu iç savaş, yıllardan beri süre gelen bu kaos, Libya’yı ve Libyalıları olumsuz 
etkiliyor. Gelecek adına toplumsal mutabakat sağlanamazsa, 2010 yıllına kadar refah seviyesi üst düzey olan 
Libya halkını başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye göç etme mecburiyetinde bırakabilir.  

 

4 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/berlin-konferansi-sonrasinda-libya-krizinin-gelecegi/1709153 
5 https://aawsat.com/turkish/home/article/2083826/berlin-konferansı-libyanın-geleceği-hususunda-bir-yol-haritası-hazırlıyor 


