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Köklü bir tarihi birikime sahip olan Libya, Akdeniz 
sahillerinde konumlanan bir Kuzey Afrika ülkesidir. 
Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapmış olan 
Libya’da Fenike, Kartaca, Roma, Bizans, Arap 
devletleri ve Osmanlı gibi birçok köklü imparatorluk 
yaşamıştır. Libya’nın sahip olduğu köklü miras ve 
etkileşimler toplumsal yapının zenginleşmesine katkı 
sağlamıştır.  Günümüzde etnik ve dinsel çeşitliliğe 
sahip bir toplumsal yapının oluşmasının en büyük 
nedeni bu tarihsel zenginlikte yatmaktadır. Sosyolojik 
olarak incelendiğinde köklü bir kurumsal yapıya  sahip 
olan Libya’da en önemli sosyal kurumlardan biri 
kabiledir. Yapılan araştırmalara göre günümüzde 
toplumun %85’inden fazlası farklı kabilelere mensup 
bireylerden oluşmaktadır (Ayhan, 2011). Bu durum 
kabilelerin Libya’nın oluşum sürecinde ne kadar 
önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. 
Kabileler Libya toplumsal yaşamında sahip oldukları 
önemli konumları nedeniyle bu çalışmanın temel 
inceleme noktasını oluşturmaktadır. Bu minvalde 
yapılacak olan çalışmanın temel inceleme noktaları; 
Libya’da kabilecilik ve kurumsallaşma süreci ile Arap 
Baharı sonrası kabilelerin önemi üzerine olmuştur. 
Libya’da Kabilecilik ve  Kurumsallaşma Süreci
Kabilesel yaşam formları, genellikle merkezi otoritenin 
olmadığı ya da zayıf kaldığı coğrafyalarda temel 
varoluşsal ihtiyaçlar olan yaşam, güvenlik ve istikrar 
gibi gereksinimlerin karşılanabilmesi için 
oluşturulmaktadır. İnsanlar otoriter boşlukların olduğu 
durumlarda temel ihtiyaçlarına yönelik dayanışma ve 
işbirliği arayışına girmektedirler. Bu işbirliği arayışları 
ise bireyleri öncelikli olarak soy ve nesep ortaklığı olan 
aile fertlerine yönlendirmektedir. Nitekim soy bağımız 
olan akrabalarımız yaşamlarımızda önemli bir konuma 
sahiplerdir. Çoğu zaman onlara yönelik bir tehlike bizi 
derinden etkiler ve koruma içgüdüsüyle akrabalarımıza 
destek olma eğiliminde oluruz (Kayapınar, 2006).  
Kuzey Afrikalı sosyal bilimci olan İbn-i Haldun bu 
durumu  asabiyet kavramıyla açıklamaktadır. İbn-i 
Haldun’a göre, asabiyet bağlarına sahip olan toplum 
üyeleri dayanışmacı bir yapıda soy ve akrabalık 
ilişkilerine dayalı kolektif kimlik bilinciyle hareket 
ederler. (Ağaoğulları, 2016). Temel içgüdülerle 
desteklenen bu dayanışma ihtiyacı tarihi birikimin de 
desteğiyle kurumsallaşarak toplumsal yapının temel 
kurumlarından biri olan kabilecilik anlayışını 
oluşturmaktadır.
  
Kabilecilik anlayışının kurumsallaşma sürecini otoriter 
boşluklarla bağdaştırmak gerektiği konusu Libya’daki 
kabilecilik yapısını anlamak adına önemli bir husustur. 
Antik çağ imparatorluklarının güç mücadelesine sahne 
olan Libya sonraki dönemlerde büyük imparatorluklar 
olan Roma, Bizans ve İslam devletleri arasında bir çok 
mücadeleye tanıklık etmiştir. Mücadeleler neticesinde 
birçok büyük imparatorluk gelip geçmiş lakin Libyalı 
yerel sakinler için yaşam bu topraklar üzerinde devam 
etmiştir. Coğrafi ve siyasal nedenlerden dolayı otoriter 
yapının zayıf kaldığı Libya’da halk kabilesel yaşam 
formu sayesinde mevcudiyetini devam ettirmiştir.

1551 yılında Turgut Reis ile birlikte Osmanlı 
topraklarına katılan Libya, başlangıçta komşu 
topraklarla bir bütün halinde yönetiliyordu. Fakat 
ilerleyen süreçte bölgenin gereksinimleri göz önünde 
bulundurularak Libya, Cezayir ve Tunus’tan ayrılmış 
ve bağımsız bir şekilde “Dayılık Sistemi” ile 
yönetilmiştir (Demir, 2020). Bölge yöneticisi olan 
dayıların görevlerinden birisi kabileler arasındaki 
sorunlara çözüm üretmek ve böylelikle bölgedeki 
istikrarı sağlamaktı. Lakin dayılık sisteminin 1864 
yılında bozulmasının ardından Libya doğrudan 
merkeze bağlanmıştır (Baygül, 2020). Bu süreçte 
Osmanlı İmparatorluğu merkezi yönetimi 
güçlendirmek adına modern kurum ve kuruluşlar kurup 
geleneksel düzen ile yönetilen Libya’yı kurumsal bir 
devlet haline getirmeye çalışmıştır (Koloğlu, 2003). 
Osmanlı İmparatorluğu hüküm sürdüğü dönem 
boyunca hem dışarıdan takviye yaparak hem de yerel 
aktörlerden yararlanarak Libya’da düzen ve istikrarı 
sağlamaya çalışmıştır (Lamma, 2017). Bu durum yerel 
kabilelerin kendi konumlarını güçlendirmeleri ve 
meşru bir zeminde 20.yy’a kadar varlıklarını 
sürdürmelerini sağlamıştır.
 
Uzun yıllar varlıklarını devam ettiren kabilelerin 
birbirleriyle etkileşimleri sonucunda kabileler arası 
düşmanlık ve rekabet oluşmuştur. Bu durum Libya’da 
ulusal birliği sağlama çabalarını zorlaştırmaktaydı. 
Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde olduğu 
20.yy’ın başlarında Libya’nın toprak bütünlüğünün 
sağlanması ve sömürgeci politikalara karşı kendini 
savunmaya geçebilmesi  için toplum tabanında 
birleştirici bir faktöre ihtiyaç duyulmaktaydı. Aynı 
dönemde İslam dünyasının içine düştüğü buhran 
nedeniyle 13.yy’da yaşanan dini hareketliliğin benzeri 
yeni tasavvuf hareketleri oluşmaya  başladı. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çöküşte olduğu bu dönemde 
Afrika’daki bu tasavvuf hareketlerinin temel çıkış 
noktaları İslam’ı yaymak ve yabancı istilalarına karşı 
başkaldırmaktı (Hamit 2018). Osmanlı’nın desteğiyle 
Kuzey Afrika’da büyüyen Senusilik dini misyonun 
yanında siyasal bir rol de kazanmıştır. Bu sayede, 
Libya’nın yeniden oluşum sürecinde kabileleri ortak 
noktada birleştiren üçüncü bir aktör olarak Senusi 
tarikatı, İtalya işgaline karşı büyük bir bağımsızlık 
mücadelesinin başlamasında önemli bir rol oynamıştır ( 
Demir, 2020).

2. Dünya Savaşı sonrasında İtalya mağlup olması 
neticesinde Libya’dan çekildi. Sonrasında BM kararı 
ile anayasal monarşi altında bağımsızlığını kazanan 
Libya’nın ilk Kralı Muhammed İdris Es-Senusi oldu 
(Koloğlu, 2003). Kabile-devlet yapılanmasına sahip 
olan Libya’da yönetimini meşrulaştırmak için Kral 
İdris birçok yerel kabileyle yakınlaşmaya ve otoritesini 
kabul ettirmeye çalıştı (Lamma, 2017). Bu çaba sonucu 
desteğini kazandığı doğu kabileleri Kral İdris 
döneminde güçlerini arttırıp siyasal alanda önemli 
görevler almıştır. Bu durum bağımsızlık sonrası 
Libya’da kabilecilik geleneğinin güçlenerek devam 
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etmesine ve kabileler arasında yeni husumetlerin 
filizlenmesine neden oldu.
 
1969 yılına kadar gelişen siyasi ve ekonomik sorunlar 
nedeniyle Kral İdris’in yönetiminden hoşnutsuz olan 
kabileler tarafından desteklenen bir darbe sonucu Kral 
İdris dönemi son buldu. İdeolojik ve milliyetçi 
kaynaklardan beslenen darbe sonrasında yönetimi 
devralan Kaddafi ilk olarak Kral İdris dönemi Batı 
yanlısı politikalardan vazgeçerek Libya Büyük 
Sosyalist Arap Cumhuriyeti’ni kurdu. Libya’da 
varlıklarını sürdüren diğer kabilelere nazaran güçsüz 
bir kabile olan Kazazife kabilesine mensup olan 
Kaddafi din, Arap milliyetçiliği ve sosyalizm 
aracılığıyla otoritesini merkezileştirip meşrulaştırmaya 
çalışmıştır (Demir, 2020).  Bu anlayış çerçevesinde 
yerel ve idari yöneticiler ve sistemler tasfiye edilmiş ve 
yerlerine halk komiteleri kurulmuştur (Doğan ve 
Durgun,  2012). Ayrıca kamulaştırma politikalarına hız 
verilmiş ve başta petrol üretimi olmak üzeri ülke 
genelinde çoğu yabancıların kontrolünde olan özel 
sektöre ait kurumları devlet nezdinde tekelleştirmiştir 
(Demir, 2020). Bu sayede Kaddafi merkezi otoriteyi 
başarılı bir şekilde güçlendirmiştir. Bu süreçte kurulan 
halk komitelerinde birçok farklı kabileden insanın 
katılımı sağlanmış ve kabilecilik anlayışı yerine 
ideolojik bir uzlaşı ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır 
(Lamma, 2017). Ayrıca Libya halkı üzerinde büyük bir 
etki alanına sahip olan din hassasiyeti de gözetilerek 
sosyalizm ve İslamiyetin birleşimi olarak adlandırılan 

3. Evrensel Teori yayınlanmış ve Kuran-ı Kerim 
anayasa olarak kabul edilmiştir. 
Libya toplumunun yapısı içerisinde önemli bir konuma 
sahip olan kabile bağlarının radikal bir değişim ile yok 
edilemeyeceğinin farkında olan Kaddafi yazmış olduğu 
Yeşil Kitabında kabileciliğin önemine de vurgu yapmış 
ve toplum içerisinde büyük bir nüfusa sahip kabileler 
ile işbirliklerine giderek desteklerini kazanmaya 
çalışmıştır. Yönetimi boyunca ideolojik söylemi ve 
kabilecilik ilişkileri arasında denge politikası izlemeye 
çalışan Kaddafi gücünü muhafaza edebilmek için 
zaman zaman iki taraf arasında değişen politik 
stratejiler izlemiştir (Lamma, 2017). İzlemiş olduğu 
denge siyasetinin temel amacı; darbe sonrası otoritesine 
karşı tehdit oluşturabilecek muhaliflerini ortadan 
kaldırmak ve sonraki süreçte konumunu 
güçlendirmekti. Bu değişim süreci öncelikle darbe 
sonrası farklı kabilelerden üyeler tarafından oluşturulan 
ve ülke yönetimini elinde bulunduran Devrim Komuta 
Konseyi (DKK) içerisinde gerçekleşmiştir. Muhalif 
kadrolar ortadan kaldırılmış yerine Kaddafi yanlısı 
kabile mensupları ve güvenilir kişiler yerleştirilmiştir 
(Demir, 2020). 1970’li yıllar ve sonrası dönemlerde 
yeniden hareketlenen muhalefetin Kaddafi karşıtı darbe 
girişimleri başarıyla engellendi. Devam eden süreçte 
Kaddafi iktidarının güvenliği ve yönetiminin 
devamlılığı için gücü kendi eline alıp önemli 
pozisyonlara güvendiği kabilelerden insanları 
getirmiştir. Ayrıca bu süreçte Kaddafi kendi iktidarına 

karşı darbe teşebbüsünde bulunan kişilerin üyesi 
oldukları kabilelerin üzerine gitmiş ve bu kabileleri 
cezalandırmıştır. Başlangıçta milliyetçi ve ideolojik bir 
darbeyle başlayan Kaddafi yönetimi süreç içerisinde 
kendi kabilesel desteğini oluşturmuş ve kabile-devlet 
anlayışının tekrardan işlev kazanmasına neden 
olmuştur (Lamma, 2017). 
Libya siyasi tarihi incelendiğinde, kabilelerin ulusal bir 
kimlik inşası konusunda önemli bir sorun olarak ortaya 
çıktığı görülmektedir. Bu durum Libya topraklarında 
hüküm süren güçlerin toplumun birliğini 
sağlayabilmek için kabileler arası güç dengesi 
politikaları izlemelerine ve/veya üçüncü bir birleştirici 
faktöre ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. İtalya 
işgali sırasında Senusilik Hareketi ve Kaddafi 
döneminde milliyetçilik, din ve sosyalizm gibi 
birleştirici kaynaklar, Libya ulusal bütünlüğünü 
sağlayabilmek için sorun teşkil eden kabile yapısını 
dengeleyici faktörler olmuştur. İzlenilen bu politikalar, 
Libya’nın oluşum sürecinde kabilesel sorunlara kalıcı 
çözümler üretmek yerine geçici çözüm önerileri ile 
sorunların ertelenmesini sağlamıştır. Çözümün 
geciktirilmesi ise kabilesel ayrışmanın toplum 
içerisinde kök salmasına ve ulusal bir kimlik inşasının 
giderek zorlaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle 
Kaddafi sonrası Libya’da yeniden ulusal bütünlük ve 
barışın sağlanabilmesi için kabilelerin tepkileri iyi bir 
şekilde analiz edilmeli ve sonrasında barışın 
sağlanması amacı ile kalıcı çözümler üretilmelidir.

Arap Baharı ve Sonrası Kabilelerin Önemi
Öncelikli olarak belirtilmesi gerekir ki her ne kadar 
Libya için kabileler toplum içerisinde önemli bir yere 
sahip olsalar da Kaddafi karşıtı ayaklanmaları başlatan 
temel rol sahibi aktörler zannedildiği gibi kabileler 
değildir. Çünkü ayaklanmaları başlatan temel 
nedenlerin başında Libya nüfusunun çoğunluğunu 
oluşturan alt ve orta sınıftan insanların yaşadığı 
ekonomik sıkıntılar ile sosyal ve siyasi kısıtlamalar 
gelmektedir. Lakin süreç içerisinde hem Kaddafi 
iktidarının hem muhalif kanadın kabilelerle bağ kurup 
sosyal tabanda meşru bir destek sağlama arayışları 
kabilelerin sürece dahil edilmelerini sağlamıştır. Bu 
dönemde  bekle-gör taktiği izleyen birçok kabile rakip 
oldukları kabilelerin aldıkları pozisyonlara ve Kaddafi 
hükümeti ile olan ilişki düzeylerine göre taraflarını 
belirleme eğilimine girişmişlerdir.

Ayaklanmaların artması neticesinde kabileler teker 
teker taraflarını belli etmeye başlamışlardır. 
Muhaliflerin yanında olduklarını belirten ilk 
kabilelerden biri Warfala kabilesi olmuştur. Bu kabile 
Magariha kabilesiyle birlikte Kaddafiye en yakın 
kabilelerdendi. Lakin 1993 yılında aldıkları dış destek 
ile birlikte Kaddafi’ye karşı yapılan darbe girişiminde 
merkezi bir rol üstlenmeleri, Kaddafi ile olan 
ilişkilerinin bozulmasına neden oldu. Ayaklanma 
sonrasında ise muhalif tarafta yer almışlardır. Devam 
eden süreçte Zuwayya, Misurata, Awlad Ali, Zintan, al 
Abaidat, Tuvarik ve Musamir gibi kabileler de 
muhaliflere olan desteklerini açıkladılar (Ayhan, 2011). 
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Köklü bir tarihi birikime sahip olan Libya, Akdeniz 
sahillerinde konumlanan bir Kuzey Afrika ülkesidir. 
Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapmış olan 
Libya’da Fenike, Kartaca, Roma, Bizans, Arap 
devletleri ve Osmanlı gibi birçok köklü imparatorluk 
yaşamıştır. Libya’nın sahip olduğu köklü miras ve 
etkileşimler toplumsal yapının zenginleşmesine katkı 
sağlamıştır.  Günümüzde etnik ve dinsel çeşitliliğe 
sahip bir toplumsal yapının oluşmasının en büyük 
nedeni bu tarihsel zenginlikte yatmaktadır. Sosyolojik 
olarak incelendiğinde köklü bir kurumsal yapıya  sahip 
olan Libya’da en önemli sosyal kurumlardan biri 
kabiledir. Yapılan araştırmalara göre günümüzde 
toplumun %85’inden fazlası farklı kabilelere mensup 
bireylerden oluşmaktadır (Ayhan, 2011). Bu durum 
kabilelerin Libya’nın oluşum sürecinde ne kadar 
önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. 
Kabileler Libya toplumsal yaşamında sahip oldukları 
önemli konumları nedeniyle bu çalışmanın temel 
inceleme noktasını oluşturmaktadır. Bu minvalde 
yapılacak olan çalışmanın temel inceleme noktaları; 
Libya’da kabilecilik ve kurumsallaşma süreci ile Arap 
Baharı sonrası kabilelerin önemi üzerine olmuştur. 
Libya’da Kabilecilik ve  Kurumsallaşma Süreci
Kabilesel yaşam formları, genellikle merkezi otoritenin 
olmadığı ya da zayıf kaldığı coğrafyalarda temel 
varoluşsal ihtiyaçlar olan yaşam, güvenlik ve istikrar 
gibi gereksinimlerin karşılanabilmesi için 
oluşturulmaktadır. İnsanlar otoriter boşlukların olduğu 
durumlarda temel ihtiyaçlarına yönelik dayanışma ve 
işbirliği arayışına girmektedirler. Bu işbirliği arayışları 
ise bireyleri öncelikli olarak soy ve nesep ortaklığı olan 
aile fertlerine yönlendirmektedir. Nitekim soy bağımız 
olan akrabalarımız yaşamlarımızda önemli bir konuma 
sahiplerdir. Çoğu zaman onlara yönelik bir tehlike bizi 
derinden etkiler ve koruma içgüdüsüyle akrabalarımıza 
destek olma eğiliminde oluruz (Kayapınar, 2006).  
Kuzey Afrikalı sosyal bilimci olan İbn-i Haldun bu 
durumu  asabiyet kavramıyla açıklamaktadır. İbn-i 
Haldun’a göre, asabiyet bağlarına sahip olan toplum 
üyeleri dayanışmacı bir yapıda soy ve akrabalık 
ilişkilerine dayalı kolektif kimlik bilinciyle hareket 
ederler. (Ağaoğulları, 2016). Temel içgüdülerle 
desteklenen bu dayanışma ihtiyacı tarihi birikimin de 
desteğiyle kurumsallaşarak toplumsal yapının temel 
kurumlarından biri olan kabilecilik anlayışını 
oluşturmaktadır.
  
Kabilecilik anlayışının kurumsallaşma sürecini otoriter 
boşluklarla bağdaştırmak gerektiği konusu Libya’daki 
kabilecilik yapısını anlamak adına önemli bir husustur. 
Antik çağ imparatorluklarının güç mücadelesine sahne 
olan Libya sonraki dönemlerde büyük imparatorluklar 
olan Roma, Bizans ve İslam devletleri arasında bir çok 
mücadeleye tanıklık etmiştir. Mücadeleler neticesinde 
birçok büyük imparatorluk gelip geçmiş lakin Libyalı 
yerel sakinler için yaşam bu topraklar üzerinde devam 
etmiştir. Coğrafi ve siyasal nedenlerden dolayı otoriter 
yapının zayıf kaldığı Libya’da halk kabilesel yaşam 
formu sayesinde mevcudiyetini devam ettirmiştir.

1551 yılında Turgut Reis ile birlikte Osmanlı 
topraklarına katılan Libya, başlangıçta komşu 
topraklarla bir bütün halinde yönetiliyordu. Fakat 
ilerleyen süreçte bölgenin gereksinimleri göz önünde 
bulundurularak Libya, Cezayir ve Tunus’tan ayrılmış 
ve bağımsız bir şekilde “Dayılık Sistemi” ile 
yönetilmiştir (Demir, 2020). Bölge yöneticisi olan 
dayıların görevlerinden birisi kabileler arasındaki 
sorunlara çözüm üretmek ve böylelikle bölgedeki 
istikrarı sağlamaktı. Lakin dayılık sisteminin 1864 
yılında bozulmasının ardından Libya doğrudan 
merkeze bağlanmıştır (Baygül, 2020). Bu süreçte 
Osmanlı İmparatorluğu merkezi yönetimi 
güçlendirmek adına modern kurum ve kuruluşlar kurup 
geleneksel düzen ile yönetilen Libya’yı kurumsal bir 
devlet haline getirmeye çalışmıştır (Koloğlu, 2003). 
Osmanlı İmparatorluğu hüküm sürdüğü dönem 
boyunca hem dışarıdan takviye yaparak hem de yerel 
aktörlerden yararlanarak Libya’da düzen ve istikrarı 
sağlamaya çalışmıştır (Lamma, 2017). Bu durum yerel 
kabilelerin kendi konumlarını güçlendirmeleri ve 
meşru bir zeminde 20.yy’a kadar varlıklarını 
sürdürmelerini sağlamıştır.
 
Uzun yıllar varlıklarını devam ettiren kabilelerin 
birbirleriyle etkileşimleri sonucunda kabileler arası 
düşmanlık ve rekabet oluşmuştur. Bu durum Libya’da 
ulusal birliği sağlama çabalarını zorlaştırmaktaydı. 
Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde olduğu 
20.yy’ın başlarında Libya’nın toprak bütünlüğünün 
sağlanması ve sömürgeci politikalara karşı kendini 
savunmaya geçebilmesi  için toplum tabanında 
birleştirici bir faktöre ihtiyaç duyulmaktaydı. Aynı 
dönemde İslam dünyasının içine düştüğü buhran 
nedeniyle 13.yy’da yaşanan dini hareketliliğin benzeri 
yeni tasavvuf hareketleri oluşmaya  başladı. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çöküşte olduğu bu dönemde 
Afrika’daki bu tasavvuf hareketlerinin temel çıkış 
noktaları İslam’ı yaymak ve yabancı istilalarına karşı 
başkaldırmaktı (Hamit 2018). Osmanlı’nın desteğiyle 
Kuzey Afrika’da büyüyen Senusilik dini misyonun 
yanında siyasal bir rol de kazanmıştır. Bu sayede, 
Libya’nın yeniden oluşum sürecinde kabileleri ortak 
noktada birleştiren üçüncü bir aktör olarak Senusi 
tarikatı, İtalya işgaline karşı büyük bir bağımsızlık 
mücadelesinin başlamasında önemli bir rol oynamıştır ( 
Demir, 2020).

2. Dünya Savaşı sonrasında İtalya mağlup olması 
neticesinde Libya’dan çekildi. Sonrasında BM kararı 
ile anayasal monarşi altında bağımsızlığını kazanan 
Libya’nın ilk Kralı Muhammed İdris Es-Senusi oldu 
(Koloğlu, 2003). Kabile-devlet yapılanmasına sahip 
olan Libya’da yönetimini meşrulaştırmak için Kral 
İdris birçok yerel kabileyle yakınlaşmaya ve otoritesini 
kabul ettirmeye çalıştı (Lamma, 2017). Bu çaba sonucu 
desteğini kazandığı doğu kabileleri Kral İdris 
döneminde güçlerini arttırıp siyasal alanda önemli 
görevler almıştır. Bu durum bağımsızlık sonrası 
Libya’da kabilecilik geleneğinin güçlenerek devam 
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Kabilelerin muhalif tarafa destek vermeleri Kaddafi 
hükümetinde çözülmeleri de beraberinde getirmiştir. 
Nitekim daha önce de belirtildiği gibi Libya 
kabile-devlet anlayışının hakim olduğu bir yönetim 
sistemine sahiptir. Bu sebeple muhalif tarafa geçen 
kabilelere mensup devlet adamları hükümet içindeki 
görevlerini bırakmaya başlamışlardır (Yılmaz, 2012). 
Adalet Bakanı Mustafa Mohamed Abdel-jalil ve İçişleri 
Bakanı Abdul Fettah Yunus al Abidi gibi isimler ilk 
istifa eden bakanlardandı. İlerleyen süreçte Kaddafi 
yanlısı kabilelerin giderek artan şiddet kullanımı 
nedeniyle muhalif tarafa geçmeleri ve ayrıca 
uluslararası desteği arkalarına almaları Kaddafi 
iktidarının son bulmasını kolaylaştırmıştır. Bu durum 
göstermektedir ki kabile-devlet yapılanmasına sahip 
devletlerin ulusal bütünlüğünü korumak için güçlü bir 
birleştirici faktöre ve kabileler arası hassas dengelere 
ihtiyaç duyulurken bu tür devlet yapılanmalarının 
dağılmaları ve toplum içinde kutuplaşmaları bir o kadar 
kolay ve hızlı olabilmektedir (Güneş, 2018).
 
Kaddafi sonrası süreçte ortaya çıkan yerel aktörlerin 
kendi içlerindeki anlaşmazlıkları bir otorite boşluğunun 
oluşmasına neden oldu (Yılmaz, 2012). Bu geçiş 
döneminde Libya toplumunun temelinde yatan 
kabilesel yaşam formu yeniden güçlenip 
kurumsallaşmaya başladı (Demir, 2020). Birçok kabile 
kendi askeri, ekonomik ve siyasal yapılanmalarını 
oluşturup iktidar mücadelesi vermeye başladı. Ayrıca 
oluşan iktidar boşluğunda aşırı dinci terör grupları, 
paralı askerler ve diğer aktörler bölgesel çatışmaların 
giderek artmasını hızlandıran faktörler olmuşlardır. Bu 
durum Kaddafi sonrası geçiş döneminin iç savaşa 
dönüşmesine neden oldu (Telli, 2020). Ulusal birliği 
yeniden tesis edebilmek adına kurulan Milli Geçiş 
Kongresi ortak bir noktada uzlaşma ve silahlı grupları 
silahsızlandırma çalışmalarına başlamasına rağmen 
taraflar arasında ihtilafların artması ve silahlı grupların 
silahları bırakmaya yanaşmamaları nedeniyle 
MGK’nin çözüm arayışları tıkanma noktasına geldi. 
Yaşanan ihtilaflardan faydalanarak darbe yapmaya 
çalışan Hafter güçleri ise siyasal kutuplaşma ve ülke 
yönetiminin ikiye ayrılmasına neden oldu (Demir, 
2020). Günümüzde BM, AB gibi önemli uluslararası 
kuruluşların Libya yönetiminde tek meşru güç olarak 
tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ve onun 
karşısında Fransa, Mısır ve BAE gibi birçok ülkenin 
desteğini alan Hafter hükümeti bulunmaktadır. Hem 
UMH hem de Hafter hükümeti yerel tabandan birçok 
kabile tarafından desteklenmektedir. Kabilelerin iki 
farklı hükümete yönelik  destekleri çıkarlarına göre 
değişim gösterebilmektedir. Bu yüzden değişen 
koşullar ile birlikte iç savaş halen devam etmektedir.
Kabilesel yaşam formunun hakim olduğu toplumlarda 
görülen en önemli çatışma konularının başında kan 
davaları gelmektedir. İç savaş esnasında kabileler 
arasında yaşanan çatışmalar kan davalarına 
dönüşmekte ve bu durum kalıcı barışı sağlama 
konusunda çözülmesi güç  toplumsal travmalar 
oluşturmaktadır. Kaddafi yanlısı kabileler ise Kaddafi 
sonrası süreçte ağır saldırılara maruz kalmakta ve ağır 

işkenceler altında tutuklu bulunmaktadırlar (Lamma, 
2017). Bu durum demokratik bir yönetim anlayışına 
geçişi zorlaştırmakta ve yerinden edilen birçok kabile 
üyesi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılama konusunda 
zorluk çekmektedir. Ayrıca otorite boşluğu nedeniyle 
birçok kabilenin geçmişten kalma hesaplaşmaları gün 
yüzüne çıkmakta ve bu durum kabileler arasında 
asırlardır çözümlenememiş çatışmaların iç savaşı daha 
fazla şiddetlendirmesine neden olmaktadır. Kurumsal 
yapılanmalarını başarılı bir şekilde sürdüren kabilelerin 
ise elde ettikleri gücü üst bir otoriteye bırakma 
konusunda isteksiz davrandıkları açık bir şekilde 
gözlenmektedir. Yukarıda özetlenen durumlar kabilesel 
yaşam formuna sahip Libya’nın ulusal bütünlüğünü 
sağlayabilmesini güçleştirmektedir.
 
Sonuç
Tarihi süreç içerisinde kurumsallaşarak toplumsal 
yapının önemli bir parçası olan kabilecilik anlayışı, 
Libya topraklarında ulusal bütünlüğün tarih boyunca 
sağlanması adına önemli bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Günümüzde yaşanan Libya iç savaşı her 
ne kadar kabile savaşı şeklinde devam etmese bile 
kabilecilik anlayışı toplumsal ayrışmaları arttırıcı bir 
faktör olarak kalıcı barışın sağlanmasını gün geçtikce 
daha da zorlaştırmaktadır. Kalıcı barışın sağlanması 
için iç ve dış etkenlerin başarılı bir şekilde analiz 
edilmesi ve Libya’nın kabilesel yapısının barış 
sürecinde gözden kaçırılmaması gerekmektedir.
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