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Libya’da TrabLus-bingazi-
Fizan Üçgenindeki 

FederaLizm TarTışması
The Federalism Dispute in Tripoli-Benghazi-Fezzan Triangle in Libya

nebahat TanrıVerdi yaşar

Kaddafi dönemindeki idari yapı ise diğer ülkelerden oldukça farklı olmuştur. 
Partileri, sınıfları temsil eden kurumları, dini tarikatları, referandumu ve 

parlamentoları demokrasinin ihlali sayan Kaddafi’nin Üçüncü Dünya Teorisi’ne 
göre halk kendini “doğrudan” yönetme yetisine sahiptir. Bu teoriye göre 

demokratik yönetime ulaşmanın yegâne yolu halk komiteleri ve kongrelerini 
kurmaktır.
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ABSTRACT
The dispute and rivalry between Fezzan, Tripoli and Benghazi-centered Cyrenaica located in eastern Lib-
ya have been one of the most important dynamics of the country since very ancient times of Libya. These 
tribes/clans, which have survived during the historical process and  become a significant component of the 
political, administrative and economic structure of government in each period, also assumed a vital role 
in establishment of the Gaddafi government and afterwards. This study aims to bring a different perspec-
tive to the Benghazi-Tripoli-Fezzan conflict, which frequently comes to the forefront in ongoing federalism 
disputes in Libya by dealing with the social structure in historical terms.
Keywords: Libya, federalism, Cyrenaica, Tripolinatiania, Fezzan, tribes, militia

Giriş

Libya’da ülkenin doğusunda yer alan ve Bingazi merkezli Si-
renayka bölgesi, Cad ile Nijer’e sınır oluşturan Fizan bölge-
si ve Akdeniz kıyı şeridinden başlayarak iç kesimlere kadar 
uzanan Trablus bölgesi arasındaki çekişme ve rekabetin kök-
leri Libya tarihinin çok eski dönemlerinden itibaren ülkenin 
önemli dinamiklerinden birini oluşturmaktadır. Bu tarihsel 
bölgesel çekişme ve ayrışmanın en önemli unsuru ise ülkede 
hala varlığını koruyan aşiret/kabile yapılanmalarıdır. Tarih-
sel süreç boyunca ayakta kalmayı başaran ve hatta her dö-
nemde iktidarın bir parçası olarak siyasi, idari ve ekonomik 
yapının önemli bir parçası haline gelen bu aşiret/kabileler 
Kaddafi iktidarının kurulması ve devamında da hayati bir 
rol üstlenmişlerdir. Ancak Kaddafi’ye karşı başlatılan iç sa-
vaşın temel dinamiği de gene aşiret/kabile yapıları olmuştur. 
O nedenle Libya’nın içinde bulunduğu mevcut istikrarsızlığı 
bu yapılardan bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. 
Bu çalışmanın amacı Libya’da devam eden federalizm tartış-
malarında sıkça gündeme gelen Bingazi-Trablus ve Fizan çe-
kişmesini tarihsel açıdan toplumsal yapıyı ele alarak mevcut 
sorunlara farklı bir bakış açısı sunmaktır.

Kaddafi Döneminde Libya’da Devlet ve Toplum 

Libya’da 2011’de yaşanan iç savaştan önce nüfus 6 milyon 
civarındaydı1. Nüfusunun %97’si Sunni-Maliki Müslüman 
olan Araplaşmış Berberilerden, %3’ü ise Hıristiyan, Yahu-
di, Bahai, Budist ve Hindu’lardan oluşmaktaydı.2 Hindu ve 
Budistler, Uzakdoğu’dan Libya’ya çalışmak amacıyla gelen 
işçilerden oluşmaktaydı. 2011 öncesi dönemde Libya’da ya-
şayan Berberilerin sayısı 20.000-50.000 arasındaydı.3 Ayrıca 
Berberilerin batı Afrika sahillerine yayılmış olan etnik grubu 
Tuvarekler (Tuaregler), Berberiler, Afrika’dan gelen siyahî 

gruplar, uzun zamandan beri Libya’da yaşayan az sayıda Yu-
nan ve Malta asıllı bir grup Libya nüfusunun azınlıklarını 
oluşturmaktaydı.4 Öte yandan Libya, diğer Afrika ve Orta-
doğu ülkelerinden büyük yoğunlukta göç alan ve ekonomisi 
bu yabancı işçilere büyük oranda bağımlı olan bir ülkeydi. 
Nüfusunun yaklaşık %20-25’i -yaklaşık 1,1-1,4 milyon- ya-
bancı uyruklu işçilerden oluşmaktaydı.5 

1 Eylül 1969 tarihinde, Kral İdris Türkiye’de tedavi gördü-
ğü sırada “Birlikçi Hür Subaylar” tarafından askeri bir darbe 
yapılmış ve Libya Arap Cumhuriyeti kurulmuştur6; 1978’de 
ülkenin adı Libya Sosyalist Arap Halk Cemahiriyesi olarak 
değiştirilmiştir. Darbenin ardından yeni idare, “Özgürlük 
(hurriye), sosyalizm (iştirakiyye) ve birlik (vahde) ” ilkelerine 
bağlı kalacaklarını ilan etmiştir.7 Yeni cumhuriyet 1977 tari-
hine kadar, Kaddafi ile 12 askerden oluşan Devrimci Komuta 
Konseyi tarafından yönetilmiştir.8 Bu tarihten sonra ise Kad-
dafi kendisinin merkezinde olduğu sistemi güçlendirerek ik-
tidarını 2011’e kadar devam ettirmiştir. 

Kaddafi dönemindeki idari yapı ise diğer ülkelerden ol-
dukça farklı olmuştur. Partileri, sınıfları temsil eden kurum-
ları, dini tarikatları, referandumu ve parlamentoları demok-
rasinin ihlali sayan Kaddafi’nin Üçüncü Dünya Teorisi’ne 
göre halk kendini “doğrudan” yönetme yetisine sahiptir. 
Bu teoriye göre demokratik yönetime ulaşmanın yegâne 
yolu halk komiteleri ve kongrelerini kurmaktır. Bu amaçla 
Libya, Temel Halk Kongrelerine bölünmüştür. Temel Halk 
Kongreleri’nden, bölgesel kurumları yöneten ve hükümet 
gibi çalışan Halk Komiteleri ve Bakanlar Kabinesi yetkilerine 
sahip Sekreterlik’ler oluşturulur. Sekreterliklerin bir araya 
gelmesi ile Halk Kongreleri oluşur. Halk komiteleri ve Halk 
Kongreleri bir araya gelerek Genel Halk Kongresini oluştu-
rur. Bunun yanı sıra mesleki halk kongreleri de bu kurum-
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İktidardan dışlanan veya istediği ölçüde iktidarda yer alamayan kabilelerin 
isyanı genişleyerek rejimi hedef almış ve süreç rejime destek veren kabilelerin de 

muhalifler safına geçmesi ile sonuçlanmıştır.

larda temsil hakkına sahiptir.9 1995’e kadar valilik benzeri 
birimlere bölünmüş olan Libya, bu tarihten itibaren Shabi-
yat sistemine geçmiştir. 2007’de yapılan idari düzenleme ile 
Libya, 22 bölgeye ayrılmış, bu idari bölgelerin kurumlarının 
idare yetkisi ise Shabiyat Halk Kongreleri tarafından seçilen 
Shabiyat Halk Komiteleri’ne verilmiştir.10

Her ne kadar doğrudan yönetim gibi kavramları öne çı-
karsa da Kaddafi döneminde tesis edilen devlet idaresinde 
kabileler ve aşiretler önemli rol oynamışlardır. Esas itibari 
ile Cemahiriye’nin birimlerini oluşturan kurumlara aşiretler 
ve kabileler egemen olmuşlardır. Libya’da 140’e yakın kabi-
le bulunmakta ve Libya’daki Arapların yaklaşık %85’i kabile 
yapısına göre örgütlenmektedir. Kaddafi de bu durum ile ça-
tışmak yerine, kabileleri toplumsal istikrarın ve güvenliğin 
sağlanmasında temel aktör olarak kabul etmiş ve devlet ya-
pısına entegre etmiştir. Ayrıca Kaddafi döneminde aşiretler/
kabileler ve devlet arasındaki ilişki Bingazi-Trablus ve Fizan 
bölgeleri arasındaki tarihsel ayrışma ve çekişmeden doğru-
dan etkilenmiştir. 

Libya’nın üç önemli güç merkezleri ve eyaletleri olan Bin-
gazi merkezli Sirenayka (Cyrenaica), Trablus merkezli Tri-

poli (Tripolinatiania) ve Fizan (Fezzan) arasında tarihsel ve 
siyasi farklılıklar bulunmaktadır ve bu ayrışma halen devam 
etmektedir. Tarihsel olarak Sirenayka siyasi olarak daha çok 
Mısır’a bağlı iken, Tripoli ise Fas, Tunus, Cezayir etkisi al-
tında kalmıştır. Öte yandan, Libya’nın güneyinde bulunan 
Fizan (Fezzan) ise Sahra çölünün kuzey bölümünü oluşturan 
Sahel ile yakın ilişkiler içerisinde olmuş ve bu nedenle de bu 
bölge ile benzer sosyo-ekonomik özellikler taşımaktadır.11 

Bugünkü Libya içerisinde görülen bölgesel ayrışmayı bes-
leyen bu coğrafi ve idari durumdan kaynaklanan sosyo-eko-
nomik farklılıklar ayrıca bu bölgelerde farklı aşiretlerin ege-
men olması ile pekişmiştir. Kabileler arasındaki farklılıklar 
ve ayrılıklar, 11. yy.’da göçebe Beni Hilali ve Salim (Süleyman) 
aşiretlerinin Yemen çöllerinden gelerek Berka, Trablus, Ce-
zayir ve Tunus’a göç etmesi12 ve Tripoli ve Kuzey Afrika’nın 
sosyoekonomik ve kültürel değişikliğe uğratılması ile açıkla-
nabilir. Beni Salim aşireti Sirenayka’ya ve Sirte’ye, Beni Hi-
lal aşiretiyse Tripoli ve Tunus’a göç etmişlerdir. Bu aşiretler, 
buralardaki Berberilerle kaynaşmış ve bölgenin Araplaşma-
sını sağlamışlardır. 16.yy’da Mahamid ve Awlat Süleyman 
gibi aşiretler bölgedeki çoğu toprağın sahibi olmuşlar, bu 
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etkide bölgenin Sunni-Maliki kimliğini oluşturmuştur. Aynı 
zamanda Tripoli’deki Zivara ve Nifusa’daki Ibadi mezhebine 
ait topluluk da bu dönemde oluşmuştur. Mahamid aşireti, 
batı Tripoli’ye 14. yy’da gelmiştir. Böylece aşiret verimli top-
raklara ve su kaynaklarına sahip olmasının yanı sıra küçük 
aşiretleri, köylüleri ve ticaret kervanlarını vergiye bağlamış, 
aşiretin Suf boyu bu ayrıcalıklara 18.yy’la kadar sahip olma-
ya devam etmiştir.13 Öte yandan bu göçlerden önce bugün-
kü Libya sınırları dahilinde yaşayan Ziriler ve Hamadiler bu 
akınlarda parçalanmışlar ve daha sonra bölgenin önemli iki 
Berberi unsuru olan El-Murabitin ve El-Muhaviddin’i or-
taya çıkarmışlardır. Murabıtlar, saf İslam’ı bölgede yayma 
amacı taşıyan tekke ve tarikat birliği oluşturmuşlardı.14 Bir 
yüzyıl boyunca bölgede etkili olan bu hareket 12.yy.’da yeri-
ni Muvahhitler’e bırakmıştır. Muvahhit iktidarı ise 13.yy’da 
sönmüş ve bölge idaresini Beni Hafslar almış, 1477 tarihine 
kadar bölgeyi yönetmiştir. Ancak Beni Hafsların iktidarının 
sona ermesi ile bölge yerel yönetimlere geçmiş ve özellikle 
Avrupa akınlarına açık hale gelmiştir.15 

Libya’daki 1551- 1911 tarihleri arasındaki Osmanlı ida-
resi döneminde siyasi denetim Tripoli’de sınırlı kalmış ve 
ekseriyetle güç, Mahamid’teki Awlat Süleyman ve Sadi, Fi-
zan’daki Awlat Muhammet  (1550-1812) ve Sinusi Tarikatı 
(1860-1932) gibi aşiret konfederasyonları ve yerel güçlerle 
paylaşılmıştır.16 Fizan’daki kaza ve nahiyelerin idarecileri ku-
loğullarından17 ya da aşiretlerden seçilmiştir. Sirenayka’da 
bulunan Bingazi Müstakil Mutasarraflığı18, yarı özerk vilayet 
özellikleri taşımaktaydı ve idari merkezi Bingazi’de bulun-
maktaydı. 1871 -79 tarihlerindeki Tripoli egemenliği dışında 
burası doğrudan İstanbul’a bağlı bir birimdi. Adalet, askeri 
ve vergi sistemi Tripoli’ye bağlıydı. Ülkenin geri kalan kısmı 
ise tek bir vilayet olarak idare edilmekteydi. 

Osmanlı yönetimi, ilk yirmi yılda Libya’nın yeniden in-
şasını tamamlamış, daha sonra ise Tanzimat Dönemi’nin de 

etkisi ile birlikte bölgede çeşitli ekonomik, sosyal ve idari 
reformlara gitmiştir. Toprak ve tarım reformları ve yerleşik 
hayata geçen göçebeler ile tarımsal üretimi arttırmıştır. Öte 
yandan göçebe aşiretler arasında hayvancılık teşvik edilmiş 
ve ekonomik bir gelir haline getirilmeye çalışılmıştır. Osman-
lı, aşiretlerin yapısını değiştirmek için herhangi bir girişimde 
bulunmamıştır, reformları çoğunlukla yerleşik hayata geç-
miş köylüleri ve şehirleri kapsamaktaydı. İdari yapıda, aşiret 
üyelerine yer vererek yönetimin yerelleşmesi amaçlanmıştır. 
Sonuç itibari ile Osmanlı idaresinde yapılan reformlar ile 
yeni bir düzen kurulmuş, yerleşik hayat ve eğitim teşvik edil-
miştir. Öte yandan ekonomik olarak da eski sistem yerine 
tarım ve hayvancılığa dayalı yeni bir ekonomik sistem oluş-
turulmuştur. Bu reformlar Libya’da yerelliğin gelişmesinde 
ve sonra İtalya sömürge yönetimine karşı direniş ve bağım-
sızlık mücadelesinde etkin bir rol oynamıştır. Bu reformlar 
gerçekleştirilirken Sirenayka’da etkin bir kontrol sağlayan ve 
“de facto” olarak bir devlet sayılabilecek nitelikteki Sinusi Ta-
rikati ile özel bir işbirliği ilişkisi geliştirilmiştir.19 

19. yüzyılın başlarında Libya’da Osmanlı Devleti, bazı aşi-
retleri idari yapı içerisine entegre ettiyse de genel itibari ile 
Tripoli’de güçlü aşiret konfederasyonları bağımsız sosyoeko-
nomik ve siyasi yapılara sahiptiler. Öte yandan Sirenayka ve 
Fizan’da ise yerel yönetimler otonomi sahibiydiler. Fizan’daki 
Awlat Muhammet Aşireti’nin kurduğu devlet (1550-1812) ve 
Sirenayka’daki Sinusi Tarikatı’nın idaresi, Osmanlı yönetimin 
sınırlarını göstermektedir. 1812’de Fizan’daki yerel yönetim 
yıkılıncaya kadar, Fizan’ın Tripoli’ye olan yükümlülüğü vergi 
ile sınırlıydı ve bu vergiler de düzenli ödenmemekteydi.20

1912 tarihli Lausanne Barış Anlaşması ile İtalya’nın sö-
mürgesi haline gelen Libya’da aşiretlerin etkinliği devam et-
miştir. İtalya, sömürge yönetiminin etki alanı kıyı bölgeleri 
ile sınırlı kalmış, Libya’nın iç bölgelerine girmeyi başarama-
mışlardır. 1913’de Derna’da ve 1914’de El-Gardabia’da İtal-
ya ve aşiretler arasında çatışmalar yaşanmış ve aşiretler bu 
çatışmalardan galip çıkmıştır. İtalyan sömürgesi döneminde 
de Libya’nın üç farklı bölgesi, Trablus-Sirenayka(Bingazi)-
Fizan, otonom halde kalmaya devam etmiştir. Sirenayka’da 
Sinusilerin idaresi 1917 Akrama Anlaşması ile İtalyanlar ta-
rafından tanınmıştır. Öte yandan 1918’de Trablus’ta Tripoli-
tanya Cumhuriyeti ile yasama ve yürütme organı kurulmuş 
ve iç otonomi kazanmışlardır.21

II. Dünya Savaşı sırasında ise İtalyan sömürge yöneti-
mi, 23 Ocak 1943 tarihinde İngiliz birliklerin Libya’ya gir-
mesi ile sona ermiştir. Bu dönemde ise İngiltere, Bingazi ve 
Trablusgarp’ı, Fransa Fizan’ı işgal ederken Tripoli yakınla-
rında ise Wheelus Field isimli Amerikan askeri üssü kurul-
muştur22, böylece bölgeler arasındaki ayrışma bu dönemde 
de devam etmiştir.

24 Aralık 1951 tarihindeki bağımsızlık ilanı ile üç vila-
yetten oluşan federal bir devlet olarak Libya Birleşik Krallığı 

Kaddafi’nin kurumsal olarak orduyu 
zayıflatması, askeri gücün oğulları 

tarafından kontrol edilen paralı askeri 
birliklere kaymasına neden olmuştur. 

Böylece güvenlik alanında aşiret/
kabilelerin etkinliği azalmış oluyordu. 

Aşiretlerin dışlanması ekonomik alanda 
da gerçekleşmiş ve özellikle Sireneyka/

Bingazi’deki aşiret ve kabileler bu 
dışlanmadan büyük zarar görmüşlerdi.
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kuruldu ve Emir İdris El Sinusi Libya’nın ilk kralı oldu.23 An-
cak bölgeler arası çekişmeler krallık döneminde de devam 
ederek bir dizi siyasi krize neden oldu. Meclis içerisinde yer 
alan ve Trablus kökenli Beşir El-Sadavi’nin liderliğini yaptığı 
Milli Kongre Bloğu’nun, Trablus’un diğer iki vilayet üzerinde 
egemen olması gerektiği yönünde başlattığı tartışma bu siya-
si krizlerden en önemlisidir. Genel hatları itibari ile tarihsel 
süreç içerisinde Fizan (Fezzan), Bingazi (Sirenayka) ve Trab-
lus (Tripoli) coğrafi açıdan birbirinden çöllerle ayrılmış ve 
Osmanlı yönetimi döneminde de sadece idari olarak birbi-
rine tutunmuş vilayetlerdir. Bu durum bağımsızlığın ilk yıl-
larındaki tartışmalarda kendini göstermektedir. Öte yandan 
vilayetler arasındaki mücadele, Trablus ve Fizan Taşra Mec-
lislerinin Kral İdris ile sorunlar yaşamaları ve fesh edilmeleri 
ile görünür hale gelmiştir.24  Sadavi’nin başlattığı tartışma ise 
Sadavi ve taraftarlarının Mısır’a sürülmesi ve Milli Kongre 
Bloğu’nun ve ardından tüm siyasi partilerin 1952 tarihinde 
tamamen yasaklanması ile sonuçlanmıştır.25 

Öte yandan siyasi kriz ülkede 1959 tarihinde petrolün 
bulunması ile daha da tırmanmıştır. Ülkede Sireneyka’nın 
Zelten bölgesinde 1959 tarihinde petrol bulunmuş ve aynı 
yıl içerisinde Sirenayka’da dört, Trablus’ta altı, Fizan’da da 
bir kuyu açılmıştır. 1964 tarihinde ise İngiliz British Petro-
leum Libya’nın doğusunda petrol yatakları bulmuştur. Petrol 
arama, çıkarma ve ihracatı, başta ABD olmak üzere yaba-
cı işletmelerin elindeydi. Amerikan şirketi Overseas Oil ve 
Esso Libya ülke petrolünün %90’ını kontrol altında tutmak-
taydılar.26 Bölgeler arasında ise petrol gelirlerinin kullanımı 
konusunda fikir ayrılıkları bulunmaktaydı. 1960’larda petro-
lün büyük çoğunluğu Sirenayka’da bulunmuştur. Bu nedenle 
Sirenayka politikacıları gelirin petrol gelirlerinin, petrolün 
çıktığı bölgeye harcanmasını ve merkezi federal bütçeye az 
bir aktarım yapılmasını talep etmekteydiler. Nüfusun üçte 
ikisinin yaşadığı Trablus ise petrol gelirlerinin nüfusa göre 
taksim edilmesinden yanaydı. Petrol yataklarına sahip olma-
yan Fizan ise bu iki çözüme de onay vermiş görünüyordu. 
Bu tartışmaların gölgesinde, Kral İdris federal sisteme son 
vererek ülkeyi on vilayete bölmüştür. Ülkenin adını ise Libya 
Krallığı olarak değiştirmiştir. Bu düzenleme ile petrol gelirle-
ri merkezi bir bütçede toplanmaya başlanmıştır.27 Ancak bu 
karar da üç bölge arasındaki çekişmeyi sona erdirememiş ve 
hatta Sinusi iktidarına karşı hoşnutsuzluğu arttırmıştır. Ön-
celikle Trablus Sirenayka/Bingazi merkezli Sinusi iktidarını 
kendi aleyhlerine genişlediğini düşünmekteydi. 1952 yılında 
yapılan genel seçimlerin ardından tüm partilerin kapatılma-
sı, muhaliflerin temsilini kısıtlarken, pek çok aşiret arasında 
da hoşnutsuzluğa neden olmuştur. Kral İdris siyasi iktida-
rını, dini meşruiyet üzerine inşa etmiştir. Sinusi zaviyeleri 
Libya’nın en güçlü siyasi merkezleri olmuş, Sinusi Tarikatı 
üyeleri, Divan’daki temsilin çoğunluğunu almış, idari yapı da 
Sinusi zaviyelerinin kontrolü altına girmiştir. 1950’lerden iti-

baren öğrencilerden, Arap milliyetçilerinden ve en önemlisi 
aşiretlerden muhalefet hareketleri yükselmeye başlamıştır.28 

Hür Subaylar Darbesi bu siyasi atmosfer içinde gerçek-
leşmiş ve ülkedeki aşiretlerin de desteğini almıştır. Başkent 
Bingazi’den Trablus’a taşınmıştır. Ayrıca Kaddafi iktidarının 
ilerleyen yıllarında ekonomik ve siyasi güç, Sireneyka/Binga-
zi ve Fizanlı aşiretlerden ağırlıklı olarak Trabluslu aşiretlerin 
eline geçmiştir. Kaddafi’nin kurduğu ve merkezinde durdu-
ğu Cemahiriye’de dengeler Kaddafi’nin diğer aşiret/kabile ve 
güç odakları lehine genişlemesi ve siyasi dışlamanın seviye-
sinin fazlasıyla artası ile birlikte bozulmuştur. 

1987 tarihinden itibaren Kaddafi ordu tarafından kendi-
sine düzenlenebilecek bir darbe ihtimalinden çekinmektey-
di. Bu nedenle Kaddafi, oluşturduğu devrim komisyonları 
aracılığı ile ordu üzerinde kontrol mekanizmaları oluştur-
maya çalışmıştır. Öte yandan Libya ordusunda görev alan 
komutanları erken emekli ederek, aralıklı olarak ordu içe-
risinde görevlilerin yerlerini değiştirerek ve onları görevden 
alarak olası bir darbenin önüne geçmeye çalışmıştır. Özellik-
le 1993 tarihinde hava kuvvetlerinde etkili olan ve Libya’nın 
en büyük aşiretlerinden biri sayılan Warfallah aşireti içeri-
sinde gerçekleştirdiği operasyonlar bu yöndeki tespiti doğ-
rulamaktadır. Bu tarihte Kaddafi, iktidarına karşı bir darbe 
girişimi tespit ettiğini duyurmuş ve Warfallah aşiretinden 
üst düzey asker ve sivillerin 8 kişiyi idam ettirmiştir. Hava 
kuvvetleri Kaddafi kabilesi üyelerinin etkili olduğu yeni bir 
yapılanmaya tabi tutulmuştur. Ayrıca Kaddafi’nin orduya 
karşı güvensizliği nedeniyle oğullarının kontrolü altında bazı 
özel askeri birlikler oluşturmuştur. Öte yandan Libya Silahlı 
Kuvvetleri’nin, iyi askeri eğitimden ve mühimmattan yoksun 
olduğu çeşitli kaynaklarca belirtilmektedir.29

Kaddafi’nin kurumsal olarak orduyu zayıflatması, askeri 
gücün oğulları tarafından kontrol edilen paralı askeri birlik-
lere kaymasına neden olmuştur. Böylece güvenlik alanında 
aşiret/kabilelerin etkinliği azalmış oluyordu. Aşiretlerin dış-
lanması ekonomik alanda da gerçekleşmiş ve özellikle Sire-
neyka/Bingazi’deki aşiret ve kabileler bu dışlanmadan büyük 
zarar görmüşlerdi. 

İç Savaş, Değişen Dengeler ve Federalizm Tartışmaları

Bingazi’de 15 Şubatta avukat ve rejim karşıtı Fethi Terbil’in 
tutuklanması üzerine Bingazi polis merkezi önünde başlayan 
gösterilere polisin sert müdahalesi sonucu kan dökülmesi 
kabilelerin/aşiretlerin etkin olduğu Libya’da aşiretler arası iç 
savaşın başlamasını tetiklemiştir. Gösteriler değişik kabile-
lere bağlı yaklaşık 40 göstericinin yaralanması üzerine kısa 
sürede Bingazi, Al Bayda, Tobruk, Derne, Batı Libya’da bu-
lunan Zawiya, Zwara, güneyde bulunan Gharyan ve Yafran’a 
kadar sıçramıştır. Olaylar 16 Şubat itibariyle Zavayya, Tibbu, 
Warfalla, Misurata, Msilata, Zintan ve Majabra aşiretlerinin 
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yoğun yaşadığı Trablus bölgesi ile Misurata, Msilate, Der-
ne, Kufra, Tobruk, Jalu gibi Doğu ve Güney Libya toprak-
ları içinde yer alan yerleşim birimlerine yayılmış ve askeri 
çatışmalara dönüşmüştür. İktidardan dışlanan veya istediği 
ölçüde iktidarda yer alamayan kabilelerin isyanı böylece ge-
nişleyerek rejimi hedef almış ve süreç rejime destek veren 
kabilelerin de muhalifler safına geçmesi ile sonuçlanmıştır. 
Libya’da kabileler arası çatışmalar başladıktan hemen sonra 
Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, bazı Büyükelçiler ve üst düzey 
askerlerin görevlerinden istifa ederek muhaliflerin tarafına 
geçmiştir. 

Libya’daki en büyük kabile olan Warfallah kabilesi, Baş-
kent Trablus’ta ve Batı’da Tarhuna bölgesinde yaşayan Tar-
huna kabilesi, gene Trablus bölgesinde yaşayan Zintan ka-
bilesi, Sirenayka bölgesindeki Zuwayya, Avagir, Misurate, 
Obeidat, Awlad Ali kabileleri, Misurata bölgesinde etkili 
olan Misurata kabilesi, Bayda’da etkili olan Avagir kabilesi 
iç savaş sırasında muhalif ittifak arasında ön plana çıkan ka-
bilelerdir.30 Örneğin Tobruk’ta güçlü olan Obeidat kabilesi 
üyesi Tobruk Askeri Bölgesi Komutanı General Süleyman 
Mahmud El Obeidi ile eski İçişleri Bakanı General Abdul-

fettah Yunus isyanın başında muhaliflere katılmıştır. Gene 
iç savaş sırasında kurulan Bingazi merkezli geçici hükümete 
Kaddafi dönemin eski Adalet Bakanı ve Halk Komitesi Genel 
Sekreteri Mustafa Muhammed Abdülcelil liderlik etmiştir. 

Lakin kabileler/aşiretler arasındaki Kaddafi karşıtlığı te-
melinde oluşan ittifak iç savaş sırasında dahi düşünüldüğü 
kadar güçlü olamamıştır. İç savaş devam ederken bir yan-
dan da Bingazi ve Trablus merkezli aşiretler yeni dönemde 
güç merkezinin neresi olacağı ve hangi aşiretler/kabilelerin 
egemen olacağı konusunda tartışmaya başlamışlardı. 5 Mart 
2011’de yaptıkları toplantıda muhalifler resmi olarak Geçici 
Libya Ulusal Konseyi’nin kurulmasına karar verirken arka 
planda aşiretler arası çekişme yaşanmaktaydı. Geçici Lib-
ya Ulusal Konseyi’nin Sözcüsü Abdulkadir Ghoga, Bingazi 
merkezli geçici hükümete yönelik pek çok eleştiri yöneltir-
ken temel kaygının yeni idarenin Bingazi’de kalacağı ve bu-
radaki aşiret ve kabilelerin yeni dönemde egemen olacağı 
gözlenmekteydi. Bu tarz tartışmalar konsey içindeki koordi-
nasyonu zayıflatmış ve Kaddafi karşısında sürdürülen askeri 
mücadelenin temel komuta merkezinden yoksun kalmasına 
neden olmuştur. Nitekim muhalifler başarıya ancak dış mü-
dahale sayesinde ulaşabildiler. 

Kaddafi’nin öldürülmesinin ve Trablus’un muhalifler-
ce kontrol altına alınmasının ardından Bingazi-Trablus 
çekişmesi daha da görünür hale gelmiştir. 2011 Ekim›inde 
Kaddafi’nin yakalanıp öldürülmesinin ardından Libya’nın 
bağımsızlığını ilan eden Ulusal Geçiş Konseyi Bingazi’deki 
tüm merkezlerini tahliye edip Trablus’a taşımıştır. Ulusal 
Geçiş Konseyi’nin Bingazi’yi tamamen boşaltması, eylemle-
rin başladığı Bingazi halkı, aşiretleri ve siyasi grupları için 
büyük bir travma etkisi yaratmıştır. Öte yandan önemli pek 
çok petrol bölgesi ülkenin doğusunda yani tarihsel adı ile 
Sireneyka / Bingazi bölgesinde bulunmaktadır. Ancak buna 
rağmen ülkenin siyasi merkezinin Trablus olmaya devam 
etmesi, Kaddafi sonrası dönemde ülkenin doğusunda kabul 
görmemektedir. Mart ayı itibari ile başlayan halk ayaklan-
malarında Monarşi bayraklarının dalgalanması krallığa geri 
dönüşü değil aslında Bingazi merkezli siyasete geri dönüş 
talebini yansıtmaktaydı. Ancak Ulusal Geçiş Konseyi, Yeşil 
Devrim sonrasında Bingazi’den Trablus’a taşınan başkenti 
korumaya yönelik kararı ile bu talebi görmezden gelmiştir. 
Mart 2012’de Sireneyka (Barga)’da gerçekleştirilen toplan-
tıda özerklik kararının çıkması ve federal yapı tartışmaları 
bu gelişmeye verilen bir tepkidir. Bu gerginlik Ulusal Kuru-
cu Meclis seçimlerinde, özellikle vekillerin bölgesel dağılımı 

2011 Ekim’inde Kaddafi’nin yakalanıp öldürülmesinin ardından 
Libya’nın bağımsızlığını ilan eden Ulusal Geçiş Konseyi Bingazi’deki tüm 
merkezlerini tahliye edip Trablus’a taşımıştır.
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hususunda tarafların karşı karşıya gelmesine neden olmuş-
tur. İlk açıklanan taslakta Ulusal Kurucu Meclis’te Libya’nın 
batısı 102 vekille, Libya’nın doğusu 60 vekille, güneyi 29 ve 
merkezi ise 9 vekille temsil edilecek olması seçim öncesi 
ülke siyasetini istikrarsızlığa sürüklemiştir. Bingazi merkezli 
doğu, yeni dönemde Trablus merkezli batının yerini almayı 
ve ekonomik ve siyasi avantajların değişeceği beklentisin-
deydi. Bu nedenle de uzun bir süre Trablus’ta konuşlanan 
aşiret ve grup milislerinin silah bırakmamış ve şehri terk et-
memişlerdi. 

Aşiretler arasında yeni ve etkili bir güç dengesi oluştu-
ramaması ve devlet kurumlarının ülke genelinde kurumsal-
laştırılamaması, ülkenin çeşitli yerlerinde yeniden alevlenen 
çatışmalar ile birlikte yeni bir savaş ve bölünme gibi ihti-
mallerin sık sık gündeme gelmeye devam etmesinin ardında 
yatan pek çok nedenlerden en önemlisi aşiretler/kabileler 
temelinde şekillenen bu bölgesel rekabetin yeni dönemde 
çözüme ulaştırılmamış olmasıdır. Sonuç itibari ile Libya’da 
ortaya çıkan tabloda merkezin çökmesi ve yerel birimlerin 
yaklaşık bir yıldır özerk olarak hareket etmesi ve neredeyse 
bu her birimin kendine has bir ordusu ve idari yapısına sahip 
olması ile bir araya gelerek bu günkü federal sistem tartışma-
larını körüklemektedir.

Peki, Libya için federal yapı ne ifade etmektedir? Önce-
likle bu tartışmanın tarihsel kökleri unutulmamalıdır. Roma 
döneminin Sireneykası, Osmanlı idaresinde Bingazi olarak 
adlandırılmış ve Trablus merkezinden her zaman özerk kal-
mıştır. Sinusi tarikatının da merkezi olan Bingazi ile Trablus 
arasındaki bu siyasi çekişme Libya monarşisi döneminde de 
görülmektedir. 1956 anayasasındaki düzenleme federalizm 
ve merkezilik arasında yasal bir denge kurmaya çalışsa da 
bu konudaki başarısı sınırlı olabilmiştir. Yeşil Devrimin ger-
çekleşmesinin ardından Bingazi ülke siyasetinde ikinci plana 
atılmış, ancak bölgenin adem-i merkeziyetçi eğilimi sona er-
memiştir. 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları, bu ay-
rışmadan önemli ölçüde etkilenmiş hem de bu siyasi ayrımın 
ve rekabetin ülke gündeminde yeniden yer almasına neden 
olmuştur.

Federalizm Tartışması Gölgesinde Milisler

Federalizm/adem-i merkeziyetçilik talepleri yasal statü ara-
yışında olmaya devam ederken, ülkede ademi-merkezi ya-
pı “de facto” biçimde varlığını tesis etmiştir. 2011 tarihinde 
kanlı bir iç savaşın ardından yıkılan ve Kaddafi’nin şahsında 
kişiselleşen Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi’nin yeri-
ni alan “Libya” devleti hala siyasi ve idari yapısının yeniden 
kurulması, istikrarın sağlanması, silahlı aşiretlerin silahsız-
landırılması ve ekonominin onarılması gibi temel hususlar 
konusunda başarılı olmaya çalışırken yerel yönetimlerin 
güçlü olduğu eski sistemin merkezi ortadan kalkınca ortaya 
çıkan otonom birimler güçlenmektedir. 

İç savaşın boyunca muhaliflere yardım etmek amacıyla 
Libya’ya kontrolsüz bir şekilde silah akışı gerçekleşmiştir. 
Kaddafi hâlihazırda ülkenin merkezi dışındaki bölgelerin 
çoğunun kontrolü tamamen ya da kısmen kaybetmişti. Bu 
bölgelerde de askeri silah ve mühimmat depoları muhalifle-
rin eline geçmişti. Bu dönemde tahmini olarak 125.000 Lib-
yalının silahlandığı yönünde bilgiler bulunuyor.

Silahlanmanın kitlesel olarak arttığı bu dönemin ön 
önemli unsuru ise isyancılardan oluşan milis güçleridir. 
Aşiret yapısının egemen olduğu Libya toplumunda merkez 
çökünce silahlı tugaylar/milisler önemli ölçüde fiziki ve si-
yasi güç elde ettiler ve iç savaş döneminde küçük merkezler 
çevresinde pek çok özerk bölgenin ortaya çıkmasına vesile 
oldular. Ancak iç savaşın bitmesi bu durumun tersine çev-
rilmesinde yeterli olamadı. İç savaşın başladığı 2011 yılından 
bu yana ülkede 1.700 civarında milis grubunun ortaya çıktığı 
düşünülüyor. Bu küçük özerk güç merkezlerinin yeni rejim 
tarafından devlet kontrolü altına alınması gerekmekteydi. 
Ancak şu ana kadar Libya’da yeni iktidar bu konuda başarılı 
olamamıştır.

Öte yandan bahsi geçen milis güçlerini ülkede egemen 
olan aşiret/kabilelerden bağımsız düşünmemek gerekmekte-
dir. Çünkü iç savaş sırasında ortaya çıkan bu askeri birimler 
aşiretlere bağlı birliklerdir ve yeni dönemde etkinliklerini ve 
ülke geleceğindeki söz haklarını koruyabilmek adına aşiret-
ler tarafından kullanılmaya devam edilmektedirler. Bölgeler 
arası çekişmenin yoğunlaştığı yeni dönemde milis güçleri, 
siyasi mücadelenin en önemli aracı haline gelmiştir. 

Devletin yeniden inşa edilmesinin en önemli gerekleri ül-
kede etkin kontrolü sağlayacak askeri yapının ve bürokratik 
kurumların yeniden tesis edilmesidir. Özellikle devletin şid-
det tekeline ortak olan milis güçlerin savaş sonrası dönemde 
kontrol altına alınması en önemli gerekliliklerden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Devletin tamamen çöktüğü ve fede-
ralizm tartışmalarının güçlü bir şekilde devam ettiği, güven-
liğin yerel aşiretler tarafından sağlandığı ülkede bu hedefleri 
gerçekleştirmek bir hayli zor. Nitekim Ağustos 2012’de gö-
reve gelen seçilmiş hükümetler bu hedeflerde kayda değer 
gelişmeler elde etmek konusunda pek çok sorunla karşılaştı 
ve karşılaşmaya da devam etmekteler.

 Ulusal Geçiş Konseyi’nin seçilmiş parlamentoya yetki 
devri yaptığı Ağustos 2012 tarihinden beri parlamento için-
de yaşanan siyasi gerilim ve çekişme, hükümetin bahsi geçen 
güvenlik sorunlarına yaklaşımı doğrudan olumsuz yönde 
etkilemektedir. Siyasi çekişme nedeniyle güvenoyu alama-
yan ilk hükümet geri adım atmak zorunda kaldı, Ali Zeydan 
liderliğinde yeni hükümet Ekim 2012’de göreve geldi. An-
cak yeni hükümet de siyasi çekişmenin önünü alamadı. Bu 
siyasi çekişme yeni rejimin güvenlik sorunları, istikrarsızlık 
ve devletin yeniden inşası gibi hususlarda etkin politikalar 
izlemesine engel olmaktadır. Dahası parlamento içerisinde-
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ki farklı gruplar, milis güçlerini siyasi üstünlük elde etmek 
amacıyla kullanmaya devam etmektedir. Libya Başbakanı Ali 
Zeydan’ın resmi açıklamaya göre İçişleri Bakanlığınca, pra-
tikte ise resmi statü tanınan ve İçişleri Bakanlığına bağlanan 
fakat kontrol edilemeyen milis güçlerince kaçırılması/tutuk-
lanması bu durumun en açık örneğidir. 

 Öte yandan iç savaşın en önemli askeri birlikleri olan mi-
lis güçleri Ekim 2011 sonrası dönemde hükümetler tarafın-
dan yeni düzene entegre edilmek istenmiş ve bu doğrultuda 
iki önemli strateji takip edilmeye çalışılmıştır: Silahsızlan-
dırma ve merkezi ordu altına düzenli birliklere dönüştürme.

 Silahlanmanın kontrolsüz bir biçimde arttığı ülkede mi-
lis güçleri silahsızlandırılması hem seçim öncesi Ulusal Ge-
çiş Konseyi’nin hem de seçim sonrası ülkenin yönetimi dev-
ralan parlamento ve hükümetlerin denediği bir çalışmaydı. 
Ancak iç savaş sırasında milis güçleri, önemli sayılabilecek 
derecede silah gücü elde etmiştir. Büyük bir kısmı, tank gibi 
ağır savaş araçlarına sahiptir. Sahip oldukları fiziksel gücün 
yanı sıra, milisler idari olarak da özerk yapılar oluşturarak 
kendilerini kurumsallaştırmayı başardılar. Bu kurumsal ya-
pılara savaş sonrasında küçük ölçekteki silahlı gruplarda 
eklemlenmiştir. Milislere bağlı savaşçıların silah bırakmaya 
ikna edilmesi konusunda yürütülen çalışmalar ve projeler 

yetersiz kalmış ve bu inisiyatifler sonuç olarak başarısız ol-
muştur. Öncelikle iç savaşa etkin olarak katılan milisler yeni 
dönemde söz haklarını koruyabilmek ve elde ettikleri gücü 
koruyabilmek adına silah bırakmayı reddetmişlerdir.

 Buna karşılık yeni rejim silahsızlandırmanın mümkün 
olmadığı grupları merkezi ordu komutası altına almaya ça-
lışmıştır. Özerk yapılara sahip ve belli coğrafi bölgeleri kont-
rol eden milislerin merkezi komuta altında birleştirilmesine 
yönelik çalışmalar da etkili olamamıştır. Bir yandan merkez 
askeri olarak milisleri tek komuta alabilecek seviyede güçlü 
ve üstün değilken diğer yandan da milislerin liderlik kadrola-
rı bu çalışmalara ciddi direniş göstermiştir. Sonuç itibari ile 
milisler özerkliklerini korumaya devam etmektedirler.

 Yeni rejim bu noktada stratejisini değiştirerek özerklik-
lerini ortadan kaldıramadığı milis güçlerine yasal statü tanı-
mış ve bu milis birliklerini İçişleri Bakanlığı’na bağlamıştır. 
Böylece yasal bir düzenleme ile milis güçler merkezi ordu-
nun yanı sıra ülkenin silahlı birliklerine dönüştürülmüş ol-
dular. Pratikte bu uygulamanın anlamı, devletin milislerin 
özerkliğini yasal olarak tanıması ve milisler karşısında güç-
süzlüğünü kabul etmesidir. Bu durum aynı zamanda özünde 
Kaddafi sonrası dönemin kontrolünün büyük ölçüde milis 
güçlere geçtiğinin de kabulüdür. 
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