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Libya 

Muammer Kaddafi öldü 

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi, son kalesi Sirte’de NATO desteğini alan muhaliflerle 

Kaddafi yandaşları arasında yaşanan çatışmaların ardından öldürüldü.  Konuyla ilgili açıklama 

yapan Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril, Kaddafi’nin Sirte’deki 

çatışmada öldürüldüğünü doğruladı. Cibril, Kaddafi’nin saklanmaya çalışırken yakalandığını, sağ 

kolundan vurularak bir kamyona taşındığını, ancak araç hareket ettiğinde açılan çapraz ateş sonucu 

başından vurulduğunu, hastaneye getirilmeden birkaç dakika önce öldürüldüğünü belirtti. Bununla 

birlikte çeşitli haber kaynaklarında Kaddafi’nin linç edildiği bilgisi verilirken Uluslararası Af Örgütü 

Kaddafi’nin ölümünün soruşturulması çağrısında bulundu. 

Yetkililer Kaddafi'ye İslami usullere göre tören düzenleneceğini ve Misrata'da toprağa verileceğini 

açıklarken; Libya halkı Kaddafi’nin ölüm haberi üzerine Şüheda Meydanı'nda sevinç gösterileri 

düzenledi. 

Diğer taraftan dün yaşanan çatışmalarda,  Muammer Kaddafi’nin oğlu Mutassım Kaddafi’nin de 

öldürüldüğü, diğer oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin ise kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.  

Anadolu Ajansı, 20.10.2011 

 

Libya 

Kaddafi’nin ölümünün uluslararası yankıları sürüyor 

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin dünkü çatışmalarda öldürülmesinin yankıları sürüyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Barack Obama, Muammer Kaddafi'nin öldürüldüğü 20 

Ekim günün Libya tarihi için çok önemli bir gün olduğunu belirterek,  Libya’da artık uzun ve acı dolu 

tiranlık döneminin son bulduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon da 

Kaddafi’nin ölümünün Libya’da tarihi bir geçiş dönemi olduğuna işaret etti.  İngiltere Başbakanı 

David Cameron Libya halkının güçlü ve demokratik bir gelecek kurma şansının arttığını belirtirken,  

Almanya başbakanı Angela Merkel, Libya’nın barışçıl reformları daha kolay gerçekleştirebileceğini 

açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise Libya halkı için yeni bir sayfa açıldığını ve 

demokrasi inşası sürecinin başladığını belirtti. 

http://www.sondakika.com/barack-obama/
http://www.sondakika.com/kaddafi/
http://www.sondakika.com/ingiltere/
http://www.sondakika.com/david-cameron/
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 Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Kaddafi’nin ölümünün Libya için yeni bir başlangıç 

olacağını ümit ettiğini ifade ederken, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de yaşanan gelişmeyi 

zorbalığın sona ermesi olarak yorumlayarak, duyduğu memnuniyetini belirtti.  

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada ise Kaddafi’nin ölümü tarihi bir dönüm noktası 

olarak belirtilirken, Libya’da kırk yılı aşkın süredir devam eden otokratik rejimin sonunun tüm 

boyutlarıyla dikkate alınması gereken acı bir ders olduğu vurgusu yapıldı. Açıklamada Başbakan 

Erdoğan’ın Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil’i telefonla arayarak memnuniyetini 

belirttiği kaydedildi. 

Diğer taraftan Muammer Kaddafi’nin öldürülmesinin ardından, 31 Mart’tan beri hava saldırısı 

düzenleyip deniz ablukası uygulayan NATO’nun Libya misyonuna son verilebileceğini bildirildi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen bunun her an 

gerçekleşebileceği müjdesini vererek,  kararın BM ve Libya geçici yönetimi ile koordinasyon 

içerisinde alınacağını belirtti. 

Cihan Haber Ajansı, 20.10.2011 
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