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DOSYA NO : 52 

Samet GÖYDENİZ | UGSAM Araştırmacısı  | KASIM 2019 

 

ARAP BAHARININ LİBYA’YA EKONOMİK FATURASI 

Afrika’nın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Libya ekonomisi temelde Petrol üzerine kuruludur. Petrol 
dışında diğer doğal kaynaklar doğal gaz ve alçı taşıdır. Tek gelirli ekonomi politikasına sahip bir ülke olan 
ülkede üretim ekonomisi bulunmamaktadır. Ülke ekonomisinin %94’ü petrol gelirlerine bağımlıdır. 

Başlıca ticaret ortakları: İtalya, İspanya, Fransa, Çin, Türkiye 
Başlıca ihracat kalemleri: Petrol ürünleri ve kimyasallar 
Başlıca ithalat kalemleri: Makineler, elektrikli, elektronik aletler, gıda ürünleri 
 
Libya 1911 yılında İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. İşgalden sonra halk yıl iyi bir direniş gösterse de 
Osmanlı’nın İtalyanlarla imzaladığı Uşi antlaşmasından sonra tamamen İtalyan sömürgesi haline gelmiştir. 
Akdeniz’e kıyısı bulunan ülke Çöllük arazinin yoğun olmasından dolayı genel olarak şehirleşme kıyılarda 
bulunmaktadır. Osmanlı askeri’nin bölgeden çekilmesinden sonra halk 1943 yılına kadar İtalyanlara karşı 
büyük bir direnç göstermiştir. Ülkenin iç kesimlerinde Şeyh Muhammed İdris liderliğindeki Senusi tarikatının 
belirgin bir üstünlüğü bulunuyordu. Bu dönemde Senusi şeyhlerinden Ömer Muhtar’ın direnişi, ülke 
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tarihinde unutulmaz izler bıraktı. 1951 yılında Bağımsızlığını ilan eden Libya’nın yönetimine Senusi 
ailesinden Kral İdris gelmiştir. Bağımsızlığının ilk yıllarında yetersiz ekonomi yönetiminden dolayı Libya Dış 
yardımlarla yaşamına devam ediyordu. Hatta gelirlerinin bir bölümü Doğu Bloğu ülkelerine sağlanan Askeri 
Üs alanlarının kiralarından gelmekteydi.1959 yılında petrolün bulunmasıyla ülke büyük bir modernleşmeye 
kucak açtı. Halkının büyük bir çoğunluğu göçebe iken tarıma önem azalarak kentleşme hızlandı. Petrolün 
bulunmasıyla birlikte büyük bir dönüşüm süreci yaşayan Libya’da Kral İdris’in sert dış politika tutumlarından 
dolayı ona olan muhalefet arttı. 1969 yılında daha 27 yaşında iken Albay Muammer Kaddafi arkadaşlarıyla 
birlikte yönetime el koydu. Muammer Kaddafi iktidarının ilk yıllarından itibaren Batı’ya karşı bir dış politika 
izlemekle birlikte Afrika ülkeleriyle olan bağlılığını artırdı. Petrol gelirlerinin bir kısmını Afrika başta olmak 
üzere bağımsızlık yanlısı muhalif hareketleri dünyanın her tarafında desteklemiştir. Bu tutumuyla birlikte 
Batı tarafından hedef haline gelmişti. 2000’li yılların başında hem ekonomik büyümesini artıran hem de 
Batı ile olan ilişkilerinde iyi bir duruma gelmesine karşın 2011 yılının Ocak ayında Arap baharıyla ateşlenen 
sokak olayları Libya’da patlak verdi. Kısa bir zamanda Libya’da 42 yıllık yönetimini kaybeden Kaddafi 
katledildi. Ülkede yönetime silahlı milis grupların oluşturduğu UGK geldi. Kısa bir süre sonda aralarında 
ihtilaf çıkan UGK dağıldı ve ülke iç savaşa girmiş oldu. Bu süreçten sonar Libya 3 ayrı hükümetin bulunduğu 
bir ülke haline geldi. 1970 yılında değişen anayasayla birlikte Başbakanlık koltuğuna oturan Muammer 
Kaddafi döneminde Libya’da ekonomik bir bolluk ve refah dönemi başlamış oldu. Göreve geldikten sonra 
İngiliz askeri üslerini ve birliklerini ülkeden çıkaran Kaddafi, aynı zamanda Petrol şirketlerini ulusallaştırdı. 

Bununla birlikte İtalyan ve Yahudi azınlığın mal varlığına el koyarak onları göçe zorladı. Türkiye’nin 1974’te ki 
Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında ABD’ye meydan okuyarak, Türkiye’ye açıktan destek veren tek liderdi. Ülkede 
refahın olduğu Kaddafi döneminde su, doğalgaz ve elektrik ücretsiz olarak halka temin ediliyordu. Sağlık 
hizmetlerinin ücretsiz olduğu Libya’da herkes ilaçlarını ücretsiz temin edebiliyordu. Ülkenin kendi bankaları 
halktan faiz almazken hiçbir vatandaş vergi verme yükümlülüğüne sahip değildi. Petrol gelirlerinin % 90’ı 
ülke halkına harcanıyordu. Evlenmek isteyen kişilere 150 metrekare daire veriliyor ve aynı zamanda aylık 
760 TL maaş bağlanıyordu. Kaddafi bunları yaparken IMF ve Dünya Bankası’ndan hiç kredi kullanmamıştı. 

Grafik 1: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
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Yukarıdaki grafik 1990 -2018 yılları arası Libya GSYİH’sini göstermektedir. Muammer Kaddafi’nin yönetimden 
ayrılmasıyla Birlikte Libya GSYİH’si UGK yönetiminin dağılmasıyla birlikte 1990‘lar seviyesine kadar geriledi. 
2009 yılında meydana gelen küresel krizden kötü etkilenip % 2,9 daralmasına rağmen GSYİH seviyesi 
bugünkü durumundan görece iki kat büyüktü.  

Grafik 2:Doğrudan Yabancı Yatırım (% GSYİH) 

 

Yukarıdaki grafik 1990-2016 yılları arasında Libya’ya gelen doğrudan yabancı yatırımların GSYİH içindeki 
yüzdesini göstermektedir. 2000 yılından itibaren dünya ekonomisiyle birleşme sürecine giren Libya’da DYY 
oranı 10 yıl süresince sürekli artış göstermiştir. Kaddafi’nin iktidardan ayrılmasıyla birlikte iç savaşa 
sürüklenen Libya ‘da DYY oranları ancak 5 yılsonunda istenilen seviyeye gelmiştir. 

Grafik 3: Kişi Başına Milli Gelir 

 

Yukarıdaki Grafik 2000-2018 yılları arasında Libya’da kişi başına düşen milli geliri temsil etmektedir. 2003 
yılından itibaren kişi başı milli gelirinde artış meydana gelen ülkede 2011 yılında büyük bir gerileme 
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meydana gelmiş ve bu seviye neredeyse 2001 yılındaki seviyeye kadar inmiştir. 2012 yılında UGK 
yönetiminde büyük bir artış sergileyen değer UGK’nın dağılması ve iç savaş süreciyle birlikte ülkede kişi 
başına gelir 2018 yılında 2000 yılı seviyesine ancak ulaşabilmiştir. CIA Factbook’un yaptığı araştırmaya göre 
2011 yılında kişi başına gelirde gerileme yaşanmasına rağmen kişi başına milli gelirde hedef pazarlarda 
tüketim açısından Rusya’nın ardından en zengin 10. Ülke konumundadır. 

Resim 1: Tüketici Fiyat Endeksi 

 

2000-2011 yılları arasında dünyaya açılma sürecinde Libya Tüketicilerin ortalama harcama alışkanlıklarına 
göre Dünya genelinde 172. Ve hedef pazarlar içerisinde en pahalı ülke sıralamasında % 79 ile son sırada yer 
almaktadır. Ek olarak 2000-2011 yılları arasında Tüketici fiyatlarında düşüş gösteren tek ülke konumundadır. 
Bu şu anlama gelmektedir; Ülke halkı çok az harcama yapmaya ihtiyaç duymakla beraber Ülke hedef 
pazarlarda en ucuz ülke konumundadır. Bu da demek oluyor ki refah seviyesinin yüksek olduğu anlamına 
gelmektedir. Yukarıdaki Resim bize bu noktada bir takım fikirler verecektir. 

2011 yılında Kaddafi’nin kanlı bir şekilde ülke yönetiminden ayrılmasıyla birlikte 435 bin Libyalı iç 
karışıklıklardan dolayı iç göçmen durumuna düşmüştür. 100 bin Libyalı İtalya’ya göç etmiş ve 4500 mülteci 
İtalya sahillerine varmadan boğularak can vermiştir.2011 yılında Fransa Hava Kuvvetleri tarafından 
gerçekleştirilen bombardımanın Libya ekonomisine Faturası 14 milyar Dolar olarak tespit edilmiştir. Hava 
saldırısı ve iç karışıklıklardan dolayı ülkedeki hastanelerin %44’ü ve ülkedeki okulların 558’I 2011 yılından beri 
faaliyet gösteremiyor. 279 bin öğrenci okula gidemiyor.2010 yılından 6.1 milyonluk nüfusa sahip olan ülkede 
yıllık nüfus artış hızı 6,5 iken; 2016 yılında nüfus 6.3 milyona yükselmiş ancak artış hızı %1’e kadar 
gerilemiştir. 
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Resim 2 : 

 

Yukarıdaki görsel 2010-2016 yılları arasından (Kaddafi dönemi ve sonrası) Libya’nın ekonomisini 
karşılaştırabilmek için tasarlanmıştır. Buna göre 2010 -2016 yılları arasında Ülke GSYİH’si 40 milyar dolar 
kayba uğramıştır. Kişi başına düşen gelir ise yaklaşık 7 milyar dolar kayıp vermiştir. Uluslar arası rezerv oranı 
ise 36 milyar dolar kayıp vermiştir. Günlük petrol üretimi ise 1,6 milyon varil seviyesinden 0,4 milyon 
seviyesine kadar gerilemiştir. Bunda en önemli sebep farklı gruplar tarafından işgal edilen petrol sahaları 
olmuştur. Bu durum Libya için büyük tehlike arzetmektedir. ÇÜnkü; British Petroleum’un 2018 raporuna göre 
Libya 48,4 milyar varile ulaşan üretim gücüyle Afrika’nın en büyük petrol rezervine sahip olmasına rağmen 
tek gelirli ekonomi politikası ve üretim ekonomisinin bulunmaması nedeniyle problemler yaşamaktadır. 
Rapora göre Libya bazı komşu ülkelerden 10 katı daha fazla rezerve sahip olmasına rağmen Libya dinarı 
ekonomik sorunlardan dolayı komşu ülke para birimlerine karşı değer kaybetmiştir. Rapora göre Tek gelir 
kaynağı olmasına rağmen Libya’da petrol üretimi, ya sekteye uğruyor ya da söz konusu nedenlerden dolayı 
tamamen duruyor. Libya’nın güneybatısında bulunan Şerare petrol sahasından petrol ve doğalgaz akışının 
durması sonucu tahminlere göre günlük olarak yaklaşık 30 milyar dolar kayıp yaşanıyor. Bu da ülkenin 
ekonomik durumunu olumsuz yönde etkileyecektir.   
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SONUÇ 

Libya Muammer Kaddafi’nin iktidara geldiği 1970 yılından itibaren Libya ekonomisi büyük bir gelişme kat 
etmiş ve Libya bölgede komşu ülkelerle olan kardeşlik bağlarını hem siyaseten hem ekonomik olarak 
güçlendirmeye çalışmıştır. Petrol şirketlerinin ulusallaşmasından itibaren anti-emperyalist ve batı karşıtı bir 
politika izleyen Kaddafi 1990’lar itibariyle birçok ambargo ve kısıtlamaya mağruz kalmıştır. Bunun 
sonucunda 2000 yılından itibaren Batı ile olan ilişkilerini düzeltmeye çalışmış bir manada yumuşak lokma 
haline gelmiştir. 2000 yılından itibaren Libya’da ekonomik durum gelişmiş Dış ticarette özellikle petrol 
satışında artış meydana gelerek refah seviyesi yükselmiştir. Sürecin sonunda 9 ay gibi kısa bir sürede 
Kaddafi ülkedeki kontrolünü tamamen kaybetmiş ve hayatını kaybetmiştir. Bu açıdan bakıldığında İslam 
ülkelerinin ve mazlum coğrafyaların ekonomik ilişkilerini kuvvetlendirebileceği bir birlik kurmaları 
kaçınılmazdır. Çünkü Emperyalist batı ülkeleri en ufak bir başkaldırıda İslam ülkelerine ekonomik ve 
sosyolojik ambargolarla yumuşak lokma haline getirip yutmayı başarmaktadır. Bugün 2016 yılından itibaren 
Libya’da dış yatırımın çoğunluğunun Fransız şirketler olduğu göz ününe alınırsa; emperyalist batı önce 
coğrafyamızı tarumar edip daha sonra coğrafyamızın kaynaklarından faydalanmaya çalışmaktadırlar. 

Bunu belki de keynesyen bir mantıkla yıkıp-yaparak kendilerine ekonomik saha oluşturma gayretinden de 
oluşturmak için yapmaktadırlar. Her ne amaçla olursa olsun İslam Ülkeleri Bir araya gelip birbirlerinin 
meşruiyetini koruyup güçlendirebilecek şekilde çalışma mecburiyetindedir. Libya’nın reçetesi bize bunu 
ifade etmektedir. BU yüzden İslam ülkelerinin yönetimine aklıselim insanlar gelmelidir. Batı destekli 
işbirlikçi yönetimler ancak yıkım getirir. 

 


