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DOSYA NO : 83 

Fatih YONCALIK1 | UGSAM Araştırmacısı | AĞUSTOS 2020 

 

BİR İKTİSADİ BUHRAN ÖRNEĞİ OLARAK; LÜBNAN ÇIKMAZI 

Oldukça kozmopolit bir nüfus yapısına sahip olan Lübnan’da son günlerde sular durulmak bilmiyor. Özellikle 
başkent Beyrut’ta ülkenin içerisinde bulunduğu iktisadi buhran sebebiyle başlayan hayat pahalılığı 
protestolarına Covid-19 salgını dahi engel olamamakta ve halk toplu yürüyüşler düzenlemektedir. Özellikle 
mevcut nüfus çeşitliliğinin sebep olduğu ülke içi siyasi kriz ve bu krizin tetiklediği 1975-1990 yılları arasındaki 
iç savaş ile birlikte sürekli çalkantılı halde ilerleyen ekonomik durumun çöküşü, Covid-19 virüs salgını 
nedeniyle çöken küresel ekonomik sistem ile Lübnan’da daha da görünür hale geldi. 

Son günlerde medyanın dikkatini çeken Lübnan’daki halk ayaklanmalarının temasını her ne kadar siyasi 
boşluk ve ülkenin geleceğinin belirsizliği gibi sorunlar oluştursa da, ülkedeki ekonomik göstergeler, iktisadi 
problemlerin söz konusu ayaklanmaların üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir.  

 

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, yoncalikfatih@gmail.com 
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Bu anlamda Lübnan gibi yüz ölçümü küçük ama pazar alanı olarak etkili bir ülke sayılan Lübnan 
ekonomisine muhtasar olarak değinmek yerinde bir karar olacaktır. 2017 IMF raporlarına göre kişi başına 
düşen ortalama milli geliri 19.500 $ olan Lübnan’da GSYH’nın sektörel dağılımı incelendiğinde ağırlıklı olarak 
hizmet sektörünün ön planda olduğu görülmektedir.2 Siyasi krizler sebebiyle son yıllarda derinleşen 
ekonomik buhranında etkisiyle ülke içi üretim durma noktasına gelmiş ve haliyle dış ticarette ithalatın 
artışı gündeme gelmiştir. İktisadi yönetiminde liberal politikalar üzerinde yoğunlaştığı gözlemlenen Lübnan, 
girişimcilik esasına dayalı serbest piyasa ekonomisini tercih etmektedir.  

Lübnan ekonomisinin günümüzde geldiği bu durumun temel nedeninin 1975 ile 1990 yılları arasındaki 15 yıl 
süren iç savaş olduğu kanısına varan araştırmacılar özellikle söz konusu iç savaşın ardından Lübnan’da milli 
gelirin yarı yarıya azaldığını ve bu nedenle ekonomik alt yapının derinden sarsıldığını ifade etmektedir. 

Zaten ülke ekonomik bir darboğaz içinden geçerken Covid-19 gibi küresel etkiye sahip bir krizin vuku 
bulması Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ı ülkenin mevcut krizlerine bir yenisinin eklendiğini ve dolayısıyla 
her türlü uluslararası yardımdan memnuniyet duyacaklarını ifade etmesine sebep oldu. 

Kişi başına düşen milli gelirin 10.000 $’ın üzerinde olması ülkedeki 1 milyon kişinin yoksullukla mücadele 
ettiği ve 250 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı gerçeği ile karşılaştırıldığında, ülkedeki adaletsiz 
gelir dağılımının sosyo-ekonomik bir sorun olarak Lübnan’daki ayaklanmalar üzerindeki etkisinin neden 
hala sürdüğünü gözler önüne sermektedir.3 

2017 tahminlerine göre enflasyonun yüzde 3.1 olarak kayıtlara geçtiği Lübnan’da artan işsizlik oranı hali 
hazırda büyük bir problemken geçtiğimiz günlerde Lübnan hükümetinin halka çeşitli vergiler dayatması ile 
ekonomideki olumsuz seyrin değişeceğine dair vurgusu halkı bir kez daha sokağa döktü.  

2019 yılının Ekim ayında hayat pahalılığı, siyasi sistem ve ek vergiler ekseninde cereyan eden ayaklanmalar 
hükümetin değişmesine sebep olmuştu. Savaştan sonra ülkedeki en büyük kriz olarak 
nitelendirebileceğimiz söz konusu halk ayaklanmaları özellikle WhatsApp vergisi gibi dayatılan çeşitli 
vergilerle ülkeye ekonomik nefes aldırmayı planlayan hükümete karşı, Covid-19 tehlikesine rağmen halkın 
tekrar ayaklanmasına sebep oldu.4 

6 Milyonluk nüfusun 1,5 milyonunu oluşturan Filistinli ve Suriyeli mültecilere sağladığı ekonomik yardımın 
ülkenin iktisadi anlamda zorluğa girmesinin nedenlerinden biri olarak gösteren Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 
mülteci krizi maliyetinin ülke ekonomisindeki zararının 25 Milyar dolar olduğuna değinmişti.5 

 

2 https://www.aa.com.tr/tr/ulke-profilleri/lubnan/903468 
3 https://insamer.com/tr/lubnan_1297.html 
4 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52474928 
5https://www.aa.com.tr/tr/dunya/lubnan-cumhurbaskani-avn-lubnan-buyuk-bir-ekonomik-gerileme-geciriyor/1794287 
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Etnik ve mezhebi birçok farklılığa rağmen tepkinin bir bütün olarak dile geldiği Lübnan’da halk aynı şeyi 
istiyor;  Ekonomik ve siyasi düzenleme... Para birimlerinin değer kaybetmesi ve 1 doların 4000 Lübnan 
lirasını görmesi bu isteğin arkasında yatan nedeni açıklar nitelikte. Tepkinin Covid-19 tehlikesine rağmen 
devam etmesine ve gelişmesine sebep olan asıl şey ise halkın “Koronavirüsten ölmezsek açlıktan öleceğiz” 
diyerek örgütlenmesi oldu. 

SONUÇ 

Özellikle ülke içi üretimin durması, enflasyonun 
ciddi oranda artması, işsizlik sorunu ve adaletsiz 
gelir dağılımı gibi etkenler Lübnan ekonomisini 
iktisadi bir çıkmaza sürüklemiş bununla beraber 
başlayan halk ayaklanmaları hükümet değişikleri 
ile sonuçlanan siyasi krizlere dönüşmüştür. Söz 
konusu iktisadi buhranı ek vergilerle rahatlamaya 
çalışan hükümet yetkilileri zaten adil olmayan 
ekonomik düzeni görmezden gelerek birçoğu 
yoksulluk sınırının altında yaşayan halkı çeşitli 
vergilere tabi tutması Covid-19 tehlikesine 
rağmen halkın sokağa çıkmasına sebep olmuştur. 
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Maliye bakanlığının 2020 yılı sonunda enflasyonun yüzde 27 oranında artacağına dair haberi ve halkın yüzde 
70-75’inin yardıma muhtaç hale geleceğine dair yapılan tahminler değerlendirildiğinde söz konusu 
ayaklanmaların uzun bir süre devam etme potansiyelinin olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 
hükümetin bu iktisadi buhrana daha ne kadar dayanabileceği meçhuldür. Zira üç ay önce göreve gelen yeni 
hükümeti eleştirerek “Henüz reform adımları atılmış değil” diyen Levant Strateji Enstitüsü’nden Sami Nadir, 
Fransız AFP ajansına verdiği demeçte, hükümetin düzgün bir çözüm planı olmaması halinde ülkenin 
“önlenemez bir toplumsal patlamaya” doğru gittiği konusunda uyardı. 6 Lübnan’daki söz konusu iktisadi 
buhran, siyasi dönüşümlerin habercisi olarak değerlendirilmesinin yanı sıra eylemler ve ayaklanmaların 
hükümet üzerindeki baskıyı artıracağı ve suların bir müddet daha durulmayacağı anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 https://www.dw.com/tr/lübnanda-salgın-ortası-ekonomik-çöküş/a-53284591 


