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(Bu metin İngilizce orijinal versiyonundan tercüme edilmiştir.)

Özet: Libya’da Batı-merkezli Trablus güçleriyle Doğu-merkezli Bingazi ve Tobruk güçleri
arasında yerleşmiş çatışma hatları sürse de son gelişmeler bunların Libya’nın geleceğindeki
öneminin sorgulanmasına yol açtı. Analistler hâlâ bunun sadece ulusal düzeyde değil
aynı zamanda ülkede çıkarları bulunan sayısız dış aktörle ilişkili sonuçlarını anlamaya
çalışıyor. Bu uzman görüşü Libya’daki gelişmeler hakkında genel kavrayışlar sunup
Libyalı kilit aktörlerin başkanlık mücadelesinin genel bir görüntüsünü anlattıktan sonra
yabancı ülkeler ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlar için sonuçlarını
ele alıyor. Yazı, ittifaklardaki son kaymaların uzun vadeli sonuçlarının şu an için belirsiz
ancak yakın siyasi etkisinin açık olduğunu savunuyor: Libya halkı bir kez daha giderek
sadece kendine odaklanan siyasal elitlerin bir güç mücadelesinin ortasında kaldı.
Giriş
Bir yıl önce Libya, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki müzakere sürecinin (LPDF) kâğıt üzerinde
ülkenin tüm kesimlerini temsil eden bir hükümet kurmasıyla birlikte potansiyel olarak
prosedürel bir demokrasi olma yoluna girmiş görünüyordu. Başbakan Abdulhamid Dibeybe
liderliğindeki bu Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) yeni temsilci ve kurumlara seçim meşruiyeti
kazandırma amaçlı seçimlerle değiştirilecek bir geçici hükümet olarak tasarlanmıştı.
Birleşme yolundaki bu kararsız adımların ardından iki rakip başbakanın güç iddia etmesiyle
ülke bir kez daha iç iktidar oyunlarına sahne oluyor.1 Ancak ittifaklar kendilerini yeniden
şekillendiriyor ve ‘Doğu Libya’ya karşı Batı Libya’ şeklindeki eski indirgemeci ayrım önemini
yitiriyor. Çünkü Libya’da Doğu’nun fiili güç simsarı Halife Hafter şimdi önceki Ulusal
Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) İçişleri Bakanı ve Libya’nın Batı’daki en güçlü kentlerinden
biri olan Misratalı önde gelen siyasetçi Fethi Başağa’yı destekliyor.2 Bu hamleyle Hafter,
karşısındaki Batı cephesini kırmayı umuyor olabilir ki bu hırsları için hayati önem taşıyor.
Dahası, Misrata milisleri Hafter’in 2020’de Libya’nın başkenti Trablus’a karşı düzenlediği son
saldırının nihai olarak püskürtülmesinde kilit bir rol oynamıştı. Yine de bu yakınlaşma çoğu
zaman yerel saiklerle hareket eden Misrata ve Trablus milislerinin bağlılığına dayandığı için
istikrarlı olmaktan uzak.
Libya için ilk ciddi sıkıntı emareleri geçen yılın sonlarında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin
Libya’nın İtalya’dan bağımsızlığını kazanmasının 60.yıldönümü olan 24 Aralık 2021’den
süresiz olarak ertelenmesiyle ortaya çıktı. Ertelemenin altında ehil adaylar ve oylamanın
temel kuralları hakkındaki anlaşmazlık yatıyordu. Ulusal ve uluslararası gözlemciler
Ulusal Seçimler Yüksek Kurulu’na (USYK) süreci hazırlaması için yasal bir çerçeve sunma
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İttifaklar kendilerini yeniden şekillendiriyor
ve ‘Doğu Libya’ya karşı Batı Libya’ şeklindeki
eski indirgemeci ayrım önemini yitiriyor
konusundaki isteksizlik nedeniyle hayal kırıklığı yaşamıştı. Kaçırılan bir başka tarih
cumhurbaşkanı adaylarını arafta bırakmış ve şiddete dönüş ihtimali yavaş yavaş yükseliyor
gibi görünüyordu.
Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu’nun
(BMLDM) önceki Başkan Yardımcısı Stephanie Williams, daha önce Libya “siyasi elitinin
iktidarda kalmak için köşe kapmaca oynamaktan vazgeçip bunun yerine ülke genelinde
seçimlerin yapılmasına hazırlanması gerektiğini”3 vurgulamıştı. Hatta potansiyel güvenlik
boşlukları gibi Libya’da iki hükümet bulunmasından kaynaklanan karmaşanın Libya İslam
Devleti’nin (LİD) yeniden güçlenmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. LİD zaten
uzun bir süredir Libya’nın güneyinde düzenli olarak Libya Ulusal Ordusu (LUO) askerlerine
yönelik saldırı, rehin alma ve öldürme faaliyetlerinde bulunduğundan bu uyarı, ülkedeki
LİD faaliyetlerinin kapsamlı ve uzun vadeli bir değerlendirmesinden ziyade uluslararası
politika yapıcıların Libya’daki gelişmeleri ciddiye almasına yönelik görünüyor. Hatta LİD,
kendilerini “ayakta kalıp genişliyor”4 gösterme stratejilerinin bir parçası olarak 2018’deki
HNEC saldırısı gibi üst düzey saldırılarda bulunmayı başarmıştı. Önceki ifade ise Libyalı
elitlerin hatalarının sonuçlarına yönelik dokunaklı bir hatırlatmaydı. Williams, doğu
merkezli parlamento olan Temsilciler Meclisi’nin (TM) mümkünse yakın bir tarihte seçim
sürecini rayına oturtmak için muteber bir siyasi süreci başlatması gerektiği fikrinde
ısrarcıydı. Mevcut gelişmeler bu hususta büyük bir geriye gidiş oldu. Ayrıca kendisinin özel
temsilci olarak geleceği Rusya’nın yetki yenilemelerine (yeniden) müdahalesi nedeniyle
sorgulanmaya başlandı.5
Doğu merkezli parlamento (TM) Williams’ın korkularını doğrularcasına Fethi Başağa’yı
yeni bir hükümet kurmakla görevlendirip seçimlerin 14 ay içerisinde yapılmasını teklif
etti. Başağa’nın atanıp Dibeybe’nin eşzamanlı olarak azledilmesinin nedeni Dibeybe’nin
Aralık 2021’de seçimler yapılana kadar devam etmesi gereken başbakanlık süresinin dolmuş
olmasıydı. Fakat gerek ulusal gerekse uluslararası politikacılar bu gelişmenin hem hukuki
hem de pratikliği üzerinde bölünmüş durumda. Bir yandan Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun
(LSDF) belirlediği kurallar uyarınca Dibeybe hükümetinin Haziran 2022’ye kadar görevde
kalması gerekirken öte yandan Dibeybe şimdi görev süresinin yeni seçilmiş bir hükümet
kurulana kadar devam etmesi gerektiğini savunuyor.6
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Başağa, özellikle Türkiye’nin Trablus’un yanında
müdahale ettiği ve 2021’de çatışmanın seyrini Halife
Hafter aleyhine değiştirdiği içişleri bakanlığı görevi
sırasında Türkiye ile yakın ilişkiler geliştirmişti
Bu durum yabancı aktörleri yeni bir gerçeklikle karşı karşıya bırakıyor. Bazıları BaşağaHafter ittifakının Hafter’in kalıcı destekçilerine (Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa)
dayanabileceği spekülasyonunda bulunurken7 bazılarıysa Katar’ın bu kampa katıldığı ama
BAE’nin desteğini Dibeybe lehine değiştirip ABD, İtalya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin
safına geçtiği muhtemel bir senaryo öngörüyor.8 Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte
Başağa ile çalıştığı ve söylenenlere göre onu sevdiği için ince eleyip sık dokuyor. Başağa,
özellikle Türkiye’nin Trablus’un yanında müdahale ettiği ve 2021’de çatışmanın seyrini
Halife Hafter aleyhine değiştirdiği içişleri bakanlığı görevi sırasında Türkiye ile yakın
ilişkiler geliştirmişti. Fakat 2022’de Ankara resmi olarak Dibeybe’yi destekliyor çünkü kendisi
hâlihazırda Türkiye’nin kârlı inşaat kontratlarına erişim gibi çıkarlarının baş muhafızı
olarak değerlendiriliyor.9 Analistler bu gelişmelerin Libya’da şiddetin patlak verme ihtimali
için ne ifade ettiği konusundaki değerlendirmelerinde bölünmüş vaziyette. Bazıları bu
paralel yapılara dönüşün daha fazla çatışma ihtimalini arttırdığını savunurken10 bazıları
da önceki çatışma hatlarını aşan ittifak inşa süreçleri nedeniyle kısa vadede çatışmanın
pek muhtemel olmadığı iddiasında.11 Dahası, Libyalı güçlere olan dış desteği yakından
gözlemlemek gerekiyor ve şu anda bu konuda belirsizlik hâkim. Rusya’nın Ukrayna işgalinin
değişen jeopolitik ittifaklar üzerindeki etkisini zaman gösterecek.12
Birleşmiş Milletler Libya’da seçimlerin yapılmasını savunan en güçlü aktördü ve şimdi iki
başbakan arasındaki tatsız bir açmazla karşı karşıya bırakıldı. 24 Şubat’ta medyada BM’nin
hâlâ Dibeybe’yi Libya lideri olarak gördüğünü söyledi ve bu da hemen BM’nin bir adayı
diğerine tercih ederek Libya siyasetine uygunsuzca müdahale ettiği eleştirilerine yol açtı.
Bunun ardından BM Genel Sekreteri (BMGS) Antonio Guterres, Dibeybe veya Başağa’yı
açıkça zikretmeyen ama “tüm tarafları Libya’nın istikrarını korumayı öncelemeye devam
etmeye” davet eden bir açıklama yapıp Libya parlamentosunun Başağa’yı başbakan tayin
eden “oylamasını not ettiğini” söyledi.13
Bu uzman görüşü bu gelişmelerin mevcut koalisyon ve ittifakları nasıl şekillendirdiği
sorusunu cevaplamaya çalışıyor. Bu yüzden cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmaya
ilk teşebbüs eden ama şu anda güç iddiasında bulunup devlet kaynaklarına erişmek için
kısmen uzlaşı yoluna girenler hakkında genel bir değerlendirme de sunuyor.
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Kim cumhurbaşkanı olmaya çalıştı?
Birincisi, Abdulhamid Dibeybe. UBH hükümetinin başbakanı olarak atandığı ve özellikle
de değişim getirebilecek siyaset dışı bir aday olarak görüldüğü için ülkenin geçiş sürecini
yürütme konusunda kendisine büyük umutlar bağlandı. Fakat görece hızlı bir şekilde
çoğunlukla yeni evlenen çiftlere yönelik tartışmalı evlilik paketleri ve 300’den fazla altyapı
projesine nezaret etmesi gibi para saçarak memnun etme vurgusunu gösteren popülist ve
masraflı eylemlerle tanınmaya başlandı.1415 Dahası, daha LSDF’ye seçilmesi sırasında mevcut
olan rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları dinmeyip aksine arttı.
Son olarak Dibeybe, seçim yoluyla bir makam peşinde olmama sözü vermişti.16 Fakat Kasım’da
cumhurbaşkanı adayı olarak kayıt yaptığında geçiş sürecinin önemli bir güvencesi suya
düşmüş oldu. Dibeybe, Seçim Kanunu’nun tüm adayların seçimden üç ay önce görevlerinden
istifa etmesini gerektiren 12. Maddesini de görmezden geldi.17 Dolayısıyla UBH üyesi olarak
cumhurbaşkanı adayı olması resmen yasak olsa da bu sınırları çiğnedi. Cumhurbaşkanı
adaylığını açıkça ilan edip böylece TM’nin kendisinin yerine başkasını getirmesini amaçlayan
bir süreci yürütecek başbakan olarak kendi meşruiyetini daha da zedelemiş oldu.
Bu davranışıyla UBH’nin Libya’nın bölünmüş hizipleri arasında partizan olmayan teknokrat
bir arabulucu olarak hareket edeceği yönündeki önceki hissiyat gülünç duruma düştü.18
Aksine UBH ve özellikle de Dibeybe, devlet kaynaklarına erişimlerinden nemalanmak
için iltimas ağları kurmaya başladı.19 Bu gelişmeler üzerine bazıları, hedefin en başından
beri zamanı belirlenmiş seçimlerin ertelenmesini talep edip ardından UBH’nin devamını
gerektiren bir senaryoya hazırlanmak olabileceğini savunuyor.
İkincisi Halife Hafter. Son on yıl boyunca Doğu Libya’nın Sirenayka eyaletinin fiili lideri
olan Hafter, Kaddafi sonrası Libya’daki nüfuzunu arttırma konusunda taviz vermiyor. Sözde
Libya Ulusal Ordusu (LUO) komutanı olan Hafter Doğu’yu büyük oranda halk desteğinden
ziyade askeri güçle kontrol ediyor. Yine de bazı analistler Hafter’in oradaki iktidar ve toplum
üzerindeki güçlü nüfuzu nedeniyle ülkenin doğusunda işleri yürütebileceğini varsayıyor.20
Hafter son yıllarda kendisini büyük ölçüde Libya’yı “yönetebilecek” potansiyel “güçlü adam”
olarak gören dış güçlerin desteğini aldı. Bu dar görüşlü değerlendirmeyi çoğunlukla Rusya,
Mısır ve bazen de Fransa kullandı.

UBH’nin Libya’nın bölünmüş hizipleri
arasında partizan olmayan teknokrat bir
arabulucu olarak hareket edeceği yönündeki
önceki hissiyat gülünç duruma düştü
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Son olarak Hafter’in cumhurbaşkanı adaylığı sallantılı bir hukuki zeminde duruyor.
On yıllarca ABD’de ikamet ettiği için Libya vatandaşlığına ek olarak bir de Amerikan
vatandaşı olduğu iddia ediliyor ki bu da seçim kurallarına aykırı. Dahası, Hafter savaş
suçları işlemekle suçlanıyor ve ABD’deki mahkemeler üzerinden kendisini adalete teslim
etmeyi amaçlayan süregelen davalar var.21 Genel anlamda Hafter, son yıllardaki saldırgan
davranışları nedeniyle Libya nüfusunun geniş kesimlerini kendisinden uzaklaştırdı.
Fakat daha önce de başarılı bir oyunbozan olduğunu göstermişti ve cumhurbaşkanlığı
seçimlerini kaybetmesi bile bir kez daha güç simsarı olarak hamle yapması için yeterli koz
verebilir.
Üçüncü aday Fethi Başağa ise kendisini burada resmedilen diğer çoğu cumhurbaşkanı
aday adayından ayrı tutuyor çünkü cumhurbaşkanlığına elverişli görünüyor. Tıpkı Dibeybe
gibi Başağa da Libya’nın 2011 devriminde önemli bir rol oynayan batı kıyısındaki ekonomik
güç odaklarından biri olan Misrata’da büyümüş. Başağa’nın Libya hava kuvvetlerinde
askeri bir geçmişi de var ama daha çok başlarda tekerlek ve inşaat malzemesi ithal eden
bir iş adamı olarak kariyer yaptı. Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardından siyasete girip
sivil ve askeri destek hatlarının silikleşmesiyle tanımlanan Libya siyasetindeki manevra
kapasitesinden faydalandı. Nihayet 2018’de Başağa, dönemin BM tarafından tanınan
hükümeti Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nde İçişleri Bakanı oldu. Birkaç güvenlik
reformuna imza atıp birkaç milis grubu kontrol altına almayı başardığı için bazı Libyalılar
arasında itibar kazandı.
Başağa, Şubat 2022’de TM tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. O da bir
birlik kabinesi teklif edip ulusal seçimlerin 14 ay içerisinde yapılmasını sağlamaya hazır
olduğunu belirtti.22 Yeni ittifakını Batı ve Doğu Libya arasında bir uzlaşı olarak satmaya
çalışıyor ve Trablus’a dönüşü sonrası bir basın toplantısında “herkese el uzatacak” yeni Libya
hükümetinde “intikama yer olmayacağını” açıkladı. Bu anlatı UBH’nin Libya’da bölünmüş
yapılarla geçen birçok yılın ardından kurulan ilk birlik hükümeti olarak temel meşruiyet
iddiasına bir saldırı olarak inşa edildi. Başağa bir süredir Libya siyasetinin üst noktasında
olmayı hedefliyordu. BM arabuluculuğunda Dibeybe’yi iktidara getiren görüşmeler (LSDF)
sırasında başbakanlığa aday olmuştu. Ayrıca bir dizi uluslararası destekçiyi ikna etmeye
çalışıyor: Türkiye’ye yukarıda değinilmişti ama Başağa Financial Times’ta Biden Yönetimi
döneminde Libya’ya daha çok ABD desteği isteyen bir yazı yayınladı.23 Mesela Fransa söz

Bu anlatı UBH’nin Libya’da bölünmüş
yapılarla geçen birçok yılın ardından kurulan
ilk birlik hükümeti olarak temel meşruiyet
iddiasına bir saldırı olarak inşa edildi
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konusu olduğunda Başağa siyasi çevikliğini gösterdi. Başağa Hafter’in Trablus saldırısını
püskürtme konusunda ulusal ve uluslararası (çoğunlukla Türkiye’den) desteği örgütlemede
(ki o dönem Fransa’yı “mücrim Hafter’i” desteklemekle suçlamıştı) hayati rol oynamış olsa
da analistler bu düşmanlığının geçtiğini savunuyor ve Fransa şimdi yeni Başağa-Hafter
ittifakını destekliyor.24
Son olarak uluslararası medya Temmuz 2021’de siyaset sahnesine döndüğünü açıkça ilan
ettiği andan beri Seyfülislam Kaddafi’nin dönüşünü çok fazla vurguladı. Adı ve Kaddafi
hanedanının (sözde “Yeşil Hareket” altında) yeniden doğma ihtimali beklemeye değer
bir senaryo gibi görünse de önümüzdeki aylarda öncü bir isim olma ihtimali düşük
görünüyor. Bunun nedeni kısmen de Libya’daki siyasi aktörlerin bu güvensiz ortamda
askeri destekçilere bel bağlamasıdır. Seyfülislam’ın iddia edilen popülerliği çoğunlukla
Libya’nın mevcut işlemezliğine dayansa da emri altında siyasi hırslarını ileriye taşıyacak
kadar kendisine sadık silahlı grup yok.25
Yine de kamu önünde oldukça pasif davranan Seyfülislam’ın politik durum daha
da kötüleşince başka bir tanıtım kampanyasına hazırlanıyor olması mümkün.
Cumhurbaşkanlığı yarışı tartışmalara sahne oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi
2011’de Muammer Kaddafi’nin protestolarını vahşice bastırma politikası kapsamında
işlenen suçlarla bağlantısı nedeniyle Seyfülislam’ın sınır dışı edilmesini talep ediyor.26
Seçim yasasının 9. Maddesi hiçbir adayın ciddi bir kovuşturmada adı geçemeyeceğini
belirttiğinden resmi açıdan bu suçlamalar kendisi ile cumhurbaşkanlığı yarışı arasında
bir engel teşkil ediyor.27 Fakat adaylığa elverişsizliği şu anda ikamet ediyor göründüğü
Sebha’nın yerel mahkemesindeki bir başvuruyla iptal edildi.28
İzlenmesi gereken diğer isimler daha önceki BM destekli UMH’ye karşı daha çok Hafter’in
UBH’sinden yana duran TM’nin başkanı Akile Salih ve UMH’nin eski Yunanistan büyükelçisi
ve UBH’nin Libya Başkanlık Konseyi (BK) mevcut başkanı Muhammed Menfi’dir.
Bahar 2022 için senaryolar
Libya’da bir liberal demokrasinin hayata geçirilmesi birçok zorlukla karşılaşıyor ama
bunların en büyüklerinden biri ülke yönetiminin farklı kesimlerinin dışlayıcı ve tavizsiz
davranmasıdır. Burada genel anlamda değinilen mevcut kilit aktörler bu eğilimleri
yeniden göstermekten öteye gitmiyor. Bu da ters teper ve nihayetinde demokrasi gibi
işbirliği ve taviz üzerine inşa edilen bir siyasi sistem için ölümcüldür. Ayrıca Libya 2011’den
bu yana şiddetsizlik üzerine yeşeren daha geniş bir demokrasi kültürü geliştirebileceği
çok az alan bulabildi. Bu da bir tarih, anayasal çerçeve ve aday listesi üzerinde mutabakata
varılabilse bile gelecek seçimler hakkında büyük kuşkular doğuruyor.29
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Libya’da bir liberal demokrasinin hayata geçirilmesi
birçok zorlukla karşılaşıyor ama bunların en
büyüklerinden biri ülke yönetiminin farklı
kesimlerinin dışlayıcı ve tavizsiz davranmasıdır
Seçimlerin önünde duran en büyük yapısal engel çözülmemiş anayasa tartışmasıdır. Daha
yakın zamanda Dibeybe parlamento seçimlerini Haziran 2022’de yapmayı ve kanunları idealde
TM tarafından onaylanacak bir “hükümet teknik komitesinin” bu seçimlerin hukuki altyapısını
hazırlaması aksi halde seçimlerin mevcut eski seçim kanunlarına göre düzenlenmesini
önerdi. Planı ayrıca kalıcı bir anayasa kabul edilene kadar cumhurbaşkanlığı seçimlerinin
ertelenmesini de içeriyor.30 Bu da TM’nin Libya seçime gitmeden önce yeni anayasa için
referandum çağrısında bulunan önceki planlarına karşı bir hamle.31 Başağa-Hafter ittifakı
ortaya çıkmadan önce ulusal ve uluslararası gözlemciler seçilmiş bir cumhurbaşkanının yeni
bir anayasayı çıkarttırabilecek meşruiyete sahip olacağını umuyordu ama birçok şey gibi bu
de şimdi gerçekçi görünmüyor.
Genel olarak geçtiğimiz yıllardaki en kritik sorular çatışma boyunca bağlılıklar ve bağlantılar
sorusu oldu. Libya’nın ittifakları hızla uluslararasılaştı ve Türkiye’nin 2020’de UMH adına
düzenlediği müdahalede olduğu gibi dış destek kilit anlarda oldukça hayati rol oynadı. Artık
Dibeybe’nin Başağa’nın başkent Trablus’a Libya’nın tek başbakanı olarak girmesine onay ve izin
verdiği muhtemel olmayan bir senaryoyu benimseyip benimsemediğini zaman gösterecek.
Yine de Dibeybe’nin müzakere etmesi gerekecek çünkü hâlihazırda silahlı bir çatışma
Libya’nın baş aktörlerinin çıkarına değil.32 Ancak tehlikede olan çok şey var. Son iki yıl boyunca
yıkıcı bir savaşı bitirmenin başarı hikâyesini yazmak için Libya’ya çok fazla diplomatik enerji
yatırıldı. Bu yüzden istikrarlı bir hükümeti olan istikrarlı bir Libya için bir çözüm yaratmak
için müzakere masasına dönmek herkesin önceliği olmalı.
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