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Araştırma Asistanı, ORSAM

2011’den günümüze uzanan
süreçte ABD’nin Libya
konusunda net bir planı
olmadığı, Libya’daki
önceliğini terörle
mücadelenin oluşturduğu ve
burada bekle gör siyaseti
uyarınca doğrudan
müdahaleleri tercih etmediği
görülmüştür.

ABD ’nin Libya Büyükel-
çisi Christopher Ste-

vens’ın Libya’da öldürülmesi son-
rası Libya’dan çekilen Washington
yönetimi, artan IŞİD tehlikesi ne-
deniyle Libya’da küçük ölçekli de
olsa asker konuşlandırmayı tercih
etmiştir. Bu kapsamda, Ulusal Mu-
tabakat Hükûmeti’nin (UMH) ku-
rulması sonrası IŞİD varlığına karşı
ortak mücadele için UMH’ye askerî
ve teknik destek sağlamıştır. Oba-
ma’nın bu politikasını ilk başlarda
sürdüren Donald Trump yönetimi,
Halife Hafter’in sahada güç ka-
zanması ile UMH ile olan ilişkisine
mesafe koymuştur. Hafter’in Trab-
lus kuşatmasını başlattığı 4 Nisan
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tarihinden 5 gün
sonra ABD, Lib-
ya’daki askerlerini
geri çekmiş ve Trump,
Hafter’le bir telefon gö-
rüşmesi gerçekleştirerek
darbeci Hafter’i dolaylı yol-
dan meşrulaştırmıştır. Yine
bu telefon görüşmesi üzerin-
den çok geçmeden, İngiltere’nin
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyine vermiş olduğu ve Hafter’in
Trablus saldırısını durdurma çağ-
rısında bulanan karar tasarısını
ABD veto etmiştir. Hafter’in sa-
hada kaybetmeye başlaması ve
her geçen gün Rusya ile daha çok
angaje olması sebebiyle Washing-
ton yönetimi Libya’daki meşru hü-
kûmete karşı savaş açan Hafter’i
yahut meşru UMH’yi doğrudan
desteklemek yerine sahadaki ge-
lişmeleri gözlemlemeyi tercih et-
miştir. 

ABD’nin Libya konusunda net
bir planı olmadığı, Libya’daki
önceliğini terörle mücadelenin
oluşturduğu ve burada bekle
gör siyaseti uyarınca doğrudan
müdahaleleri tercih etmediği
görülmüştür.

ABD’nin Libya dosyasına olan ka-
yıtsızlığını, Hafter’in Trablus işgal
girişimi ile başlatmak yanlış ola-
caktır. 2011’den günümüze uzanan
süreçte ABD’nin Libya konusunda
net bir planı olmadığı, Libya’daki
önceliğini terörle mücadelenin oluş-
turduğu ve burada bekle gör siyaseti
uyarınca doğrudan müdahaleleri
tercih etmediği görülmüştür. Yak-
laşan ABD seçimlerinin Libya sü-
recine nasıl bir etkisinin olacağı,

Trump’ın
tekrar seçil-
mesi durumun-
da nasıl bir politika
izleyeceği yahut Joe
Biden’ın seçilmesi duru-
munda Beyaz Saray’ın kı-
demli devlet adamının selef-
lerinden farklı bir politika iz-
leyip izlemeyeceğini anlamak,
Arap Baharı sonrası süreçte
ABD’nin Libya stratejisinin genel
hatlarını anlamakla mümkün ola-
caktır. 

ABD’nin Libya Politikasının
Temelleri ve Artan Rus
Nüfuzunun Etkisi

Amerika tarihinin geçirdiği en bü-
yük travmalardan olan 11 Eylül
2001 saldırısının 11. yıl dönümü
olan 11 Eylül 2012’de ABD Libya
Büyükelçisi Stevens ve üç elçilik
çalışanının 10 Libyalı güvenlik
personeli ile birlikte Bingazi’de öl-
dürülmesi, ABD’nin Libya’dan çe-
kilme sürecini başlatmıştır. Takip
eden süreçte “geriden liderlik” stra-
tejisi uyarınca Libya’ya doğrudan
müdahil olmamayı seçen Obama
yönetiminin uzun süre sonra Lib-
ya’daki tek faaliyeti, 13 Kasım
2015’te IŞİD’in Libya lideri Ebu
Nemil el-Enbari’ye düzenlenen

hava
sa ld ı r ı s ı
olmuştur. Son-
rasında ABD’nin ilgi-
sizliği devam etmiş nitekim
2015’te BM öncülüğünde oluştu-
rulan UMH’nin 2016 başında hü-
kûmet kurması Barack Obama yö-
netimince önemsenmemiş, sadece
bir tebrik açıklamasıyla geçiştiril-
miştir. Ancak IŞİD’in Libya’da ze-
min kazanmaya devam etmesi ile
Washington’da UMH’ye olan ilgi
artmıştır. 19 Şubat 2016’da ger-
çekleştirilen hava operasyonunda
45-50 kadar IŞİD militanı etkisiz
hâle getirilmiştir. 1 Ağustos’ta baş-
layan Odyssey Yıldırım Operas-
yonu, 7 Aralık’a kadar sürmüştür.
Operasyon sürecinde UMH güç-
lerine eğitim ve destek amacıyla
50 özel kuvvet askeri Libya’da ko-
nuşlandırılmıştır. UMH’ye finansal
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destek de sağlanmış ve Obama
görevi bırakmadan önce 13 Ocak
2017’de Kongre’ye bir mektup yol-
layarak UMH’ye sağlanan bu yar-
dımın devam etmesini talep et-
miştir. Trump, Obama’nın Libya
politikasını devam ettirmiş ve
2019 yılı Nisan ayına kadar devam
eden süreçte ABD, IŞİD hedeflerine
3 yıl içerisinde toplamda 10 kadar
operasyon gerçekleştirmiştir. 9 Ni-
san 2019’da ise beklenmeyen bir
açıklamayla (Hafter’in Trablus ku-
şatma girişiminden 5 gün sonra)
ABD Libya’daki askerlerini geri
çekmiştir. Bu süreç ABD’nin Libya
politikasını Amerika Birleşik Dev-
letleri Afrika Komutanlığı (AFRI-
COM) üzerinden devam ettirdiği
ve bekle gör siyasetini yürüttüğü
süreci başlatmıştır. 

Öncesinde Libya dosyasını terör
bağlamında ele alan ABD için sa-
hada artan Rus varlığı, farklı bir
tehdidi gündem hâline getirmiştir.
Hafter’e sahada yer açan Trump’ın,
Libya’da bıraktığı boşluğu Rusya
hızlı bir şekilde doldurmuştur.
Buna ek olarak ABD’nin en önemli
bölgesel müttefikleri olan BAE,
Mısır ve NATO üyesi Fransa Haf-
ter’e doğrudan destek vermiştir.

CIA ile bağlantıları olduğu bilinen
ABD vatandaşı Hafter’in Rusya
ile her geçen gün daha çok yakın-
laşması, ABD için Afrika’nın Ku-
zey’inde artan Rus tehdidini so-
mutlaştırmıştır. Suriye’den Akde-
niz’in doğusunu kontrol eden Rus-
ya’nın Akdeniz’in güneyini de kont-
rol etmek istemesi, AFRICOM
üzerinden yakın takibe alınmıştır.
İçinde bulunduğumuz süreç iti-
barıyla ABD’nin geride bıraktığı
güç boşluğunu dolduran Rusya’ya
yönelik açıklamalar yine AFRICOM
tarafından yapılmakta; Rus ekip-
manları ve Wagner’in Libya varlığı,
AFRICOM tarafından takip edil-
mektedir. AFRICOM ekseriyetle
sosyal medya hesapları üzerinden
yapmış olduğu açıklamalarla Rus-
ya’nın Libya’daki varlığını kanıt-
layan deliller sunmakta ve Rus-
ya’nın Libya’daki faaliyetlerinin
meşru olmadığının altını çizmek-
tedir. 

Bu çerçevede AFRICOM’un Rusya
karşıtı basın duyuruları incelen-
diğinde, 26 Mayıs’ta Twitter hesabı
üzerinden yapılan paylaşımda Rus-
ya’nın Libya’ya muharip uçak gön-
derdiği belirtilmiş; Rusya’dan kal-
kan uçakların ilk destinasyonunun

Suriye olduğu ve uçakların boyan-
mak ve gereken değişiklikler ya-
pılmak suretiyle Libya’ya gönde-
rildiği bilgisi paylaşılmıştır. Yine
açıklamada altı çizilen bir diğer
husus, AFRICOM gücü komutanı
General Stephan Townsend’in Rus-
ya’nın Libya’daki varlığı ile ilgili
yaptığı değerlendirmedir. Town-
send, uzun süredir Libya’da varlık
gösteren ve bunu reddeden Rus-
ya’nın artık bu durumu yalanla-
yamaz hâle düştüğünü kaydetmiş-
tir. Ancak AFRICOM’un bu açık-
lamasını değerlendiren Rusya Sa-
vunma Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı Andrey Krassov, haberin
uydurma olduğunu belirtmiş ve
Amerika’nın korku rüyalarından
biri olarak nitelendirmiştir. 15
Temmuz ve 24 Temmuz tarihli
paylaşımlarda Rusya’nın Libya’da
artan askerî ve teknik varlığına
dikkat çekilmeye devam edilmiş,
Rusya’nın Libya’daki varlığının
meşru olmadığının altı çizilmiştir. 

Trump’ın 2017’den beri takip
ettiği Libya politikası ve
Ortadoğu’dan Amerikan
askerlerini çekme ile ilgili
genel söylemleri göz önüne
alındığında, ABD’nin
önümüzdeki süreçte de aktif
askerî bir rol üstlenmeyi
tercih etmeyeceği
anlaşılmaktadır. 

Libya’daki Rus varlığı her geçen
gün güçlenirken ABD’nin önem
vermiş olduğu Petrol Hilali bölgesi
çatışmanın kilit noktası hâline gel-
miştir. Önce Beyaz Saray Ulusal
Güvenlik Danışmanı Robert O’Bri-
en ağustos ayında bir açıklama
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yaparak Sirte ve Cufra konusunda
tüm taraflarla temas içinde ol-
duklarını ve bu bölgenin askerden
arındırılmış bölge olmasını iste-
diklerini açıklamıştır. ABD’nin Lib-
ya Büyükelçisi Richard Norland
bu süreçte içinde Türkiye’nin de
bulunduğu önemli yurt dışı ziya-
retleri gerçekleştirmiş ve nitekim
21 Ağustos tarihinde UMH Baş-
kanı Fayiz Serrac ve Tobruk Tem-
silciler Başkanı Akile Salih, ateşkes
kararı aldıklarını duyurmuşlardır.
12 Eylül’de ise ABD’nin Libya Bü-
yükelçiliğinden yapılan yazılı açık-
lamada, Libya petrolüne uygulanan
blokajın kaldırılması için Hafter’in
söz verdiği bilgisi kamuoyu ile
paylaşılmıştır. Aradan bir hafta
geçmeden Hafter bu konu ile ilgili
açıklamada bulunarak petrol üre-
timi ve ihracatının başladığını kay-
detmiştir. Bu iki önemli gelişme
göz önüne alındığında, ABD’nin
Libya’da askerî olarak varlık gös-
termemesine rağmen Rusya’nın
artan nüfuzuna karşılık olarak,
ihtiyatlı angajman politikasını takip
ettiğini ve çıkarlarını koruduğunu
söylemek mümkündür. 

Biden’ın Seçilmesi ve
Trump’ın İkinci Dönem
İhtimalleri

Trump’ın 2017’den beri takip ettiği
Libya politikası ve Ortadoğu’dan
Amerikan askerlerini çekme ile
ilgili genel söylemleri göz önüne
alındığında, ABD’nin önümüzdeki
süreçte de aktif askerî bir rol üst-
lenmeyi tercih etmeyeceği anla-
şılmaktadır. Ancak ABD’nin sahada
gerekli dengeleri sağlayarak böl-
gedeki petrol başta olmak üzere
çıkarlarını koruyan, diplomasi te-
melli bir politika izleyeceğini söy-
lemek mümkün görünmektedir.

Yine Trump’ın 4 yıllık görev süresi
boyunca Libya’yı bir öncelik olarak
görmemesi, bundan sonraki sü-
reçte bu durumu değiştirecek bir
gelişme olmadığı sürece seçilmesi
durumunda ABD’nin Libya konu-
sundaki güncel politikasının devam
edeceğine işaret etmektedir. 

Biden’ın seçilmesi durumunda ta-
kip edeceği yol haritası hakkında
öngörüde bulunabilmek için ken-
disinin ABD’nin Libya politikasını
değerlendirdiği demeçleri incele-
mek faydalı olacaktır. Biden, Ha-
ziran 2016’da katıldığı bir prog-
ramda Charlie Rose’un ABD’nin
2011 Libya müdahalesi hakkındaki
sorularını cevaplamıştır. Başbakan
Yardımcısı olarak katıldığı prog-
ramda, demokratların o dönemki
başkanlık adayı Hillary Clinton’ın
aksine ABD’nin Libya müdahale-
sini eleştiren Biden, bu süreçte
Beyaz Saray’da ABD’nin operas-
yona müdahil olmaması için çaba
sarf ettiğini ifade etmiştir. Program
sunucusunun Saddam Hüseyin,
Muammer Kaddafi ve Hüsnü Mü-

barek başta kalsa daha mı iyi olurdu
sorusuna karşılık olaraksa “Onlar
gittikten sonra ne değişiyor, ülke
radikaller için bir yuva olmuyor
mu?” cevabını vermiştir. Yine Bi-
den’ın ABD’nin bazı kritik dış mü-
dahaleleri konusunda nasıl bir
tavır aldığını hatırlamak bu nok-
tada faydalı olacaktır. 1991’de Bi-
den, Saddam’a karşı gerçekleştirilen
ve bugün ABD tarafından başarılı
bir operasyon olarak değerlendi-
rilen Çöl Fırtınası Operasyonu
için karşı oy kullanmıştır. 2003’te
ise Irak’ın işgalini öngören tasarıyı
desteklemiş, 2006’da ABD’nin
Irak’ta üç bağımsız devlet kurma-
sının makul olduğunu iddia et-
miştir. Yine Pakistan’da Usame
bin Laden’e karşı gerçekleştirilen
operasyon öncesi Biden, Obama’ya
operasyonun gerçekleşmemesi yö-
nünde tavsiyede bulunmuştur.
Dolayısıyla Biden’ın bu kritik sü-
reçlerde almış olduğu kararlar in-
celendiğinde, Biden’ın Libya ko-
nusunda da benzer şekilde pasif
bir politikayı önceleyeceğini söy-
lemek zor olmayacaktır. 




