
noktasında kayda de-
ğer ilerleme kaydeden
Tunus, Said’in söz ko-
nusu müdahalesiyle
zorlu bir sürece gir-
miştir. Takip eden
süreçte Tunus’ta
otoriter yönetim ya-
pısını sürdüren

KAAN DEVECİOĞLU

Uzman ORSAM

Ülkede yaşanan siyasi kriz,
ekonomik sorunlarla birlikte
Arap Ayaklanmaları’nın kırılgan
demokrasisi Tunus’u zorlu bir
sürece sokmakta ve söz konusu
protestoların diğer bir
boyutunu da ülkede ağırlaşan
yaşam koşulları
oluşturmaktadır.  

unus’ta 25 Temmuz 2021
tarihinde Cumhurbaşkanı
Kays Said’in anayasanın

80. maddesine dayanarak yasama,
yürütme ve yargı erklerinin
yanı sıra ülkedeki tüm
güvenlik aktörlerini tek
elde toplaması, ülke-
nin derin bir siyasi
çıkmazın içine gir-
mesine neden ol-
muştu. Dolayısıy-
la 14 Ocak Dev-
rimi’nden bu
yana demo-
kratik bir
y ö n e t i m

T

SİYASİ VE
EKONOMİK KRİZİN
KISKACINDA

TUNUS
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Said, yasama, yürütme ve yargı
erklerini çıkarları doğrultusunda
yeniden yapılandırmıştır. Bu an-
lamda Yasemin Devrimi’nden iti-
baren ülkenin demokratik ilerle-
mesinde önemli siyasi roller üst-
lenen Nahda Hareketi’nin yanı
sıra çeşitli siyasi partiler ve sivil
toplum grupları tarafından med-

yada Said’e karşı önemli eleştiriler
yapılmış ve sokak protestoları dü-
zenlenmiştir. 

Ülkede yaşanan siyasi kriz, eko-
nomik sorunlarla birlikte Arap
Ayaklanmaları’nın kırılgan demok-
rasisi Tunus’u zorlu bir sürece sok-
makta ve söz konusu protestoların

diğer bir boyutunu da ülkede ağır-
laşan yaşam koşulları oluşturmak-
tadır. Buradan hareketle yazıda
Tunus’taki siyasi krizin arka pla-
nındaki temel nedenler ve güncel
gelişmelerin ülkenin geleceğine
muhtemel yansımaları mercek al-
tına alınacaktır.
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KRİZİN ARKA PLANI

Tunus’ta 25 Temmuz 2021 tari-
hinde Kays Said’in anayasal mü-
dahalesinin etkileri hâlen sürmekte
ve yaşanan krizin arka planında
dört temel neden bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi siyasilerin ka-
rıştığı yolsuzlukların sayısında
artış yaşanması ve halkın bu du-
ruma karşı protesto gösterilerinde

bulunmasıdır. Yasemin Devri-
mi’nden bu yana Tunus siyasetinin
temel tartışma noktalarından biri
olan yolsuzluk konusu, Said’in
müdahalesini tetikleyen arka plan
gelişmelerinden biridir. İkincisi,
ekonomideki ve Kovid-19 salgını
sürecinde sağlık sistemindeki kötü
yönetimdir. Tunus ekonomisinde
yaşanan sorunlar toplumun temel

yaşamını olumsuz yönde etkiler-
ken, Kovid-19 pandemisinin de
oluşturduğu elverişsiz ortam ülke
ekonomisindeki sorunları derin-
leştirmiştir. Kovid-19 salgınının
Tunus ekonomisindeki olumsuz
etkileri arasında sağlık sistemindeki
çöküş, kapanma kararları ve turizm
gelirlerindeki düşüş bulunmakta-
dır. Üçüncüsü, bilhassa 2019 yılı

42 I Kasım 2022 Cilt:13 Sayı:119 I

BÖLGESEL GELİŞMELER



sonrasında siyasi elitler arasındaki
çekişmeler ve yönetimin etkisiz
hâle gelmesidir. Dördüncüsü ise
altı üst düzey emekli askerin eko-
nomik kriz ve sağlık sistemindeki
çöküş sorunlarını belirttiği ve Kays
Said’in anayasanın 80. maddesini
gerekçe göstererek yönetime el
koyması gerektiğini içeren mek-
tubudur. Dolayısıyla söz konusu

nedenler Kays Said’in Tunus’ta
yönetime el koymasına zemin ha-
zırlayan gerekçeler olarak ileri sü-
rülmüştür. 

GÜNCEL GELİŞMELERİN
KRİZE ETKİSİ 

Kays Said’in söz konusu müda-
halesinin günümüzdeki yansıma-
ları siyasi ve ekonomik açıdan de-
ğerlendirilebilir. Siyasi açıdan üç
temel yansıması bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi, 25 Temmuz
2022 tarihinde gerçekleştirilen
düşük katılımlı yeni anayasa refe-
randumudur. Bu referanduma hal-
kın sadece %30’unun katıldığı be-
lirtilmiştir ki bu oran Said’in top-
lum nezdindeki meşruiyetinin so-
runlu olduğuna işaret etmektedir.
İkincisi, 17 Aralık 2022 tarihinde
düzenlenmesi planlanan parla-
mento seçimleriyle ilgili mesele-
lerdir. Bu kapsamda Tunus Ba-
ğımsız Seçim Yüksek Kurumu, 25
Kasım’a kadar partilerin seçim
kampanyasına başlayamayacağını
belirtmiş ve 11 siyasi parti de 17
Aralık seçimlerini boykot edeceğini
vurgulamıştır. Üçüncüsü ise başta

Nahda Partisi olmak üzere tüm
muhalif grupların temsilcilerine
yönelik Said’in baskıları söz ko-
nusudur. Bu bağlamda hakkında
verilen tutuklama kararından do-
layı eski Cumhurbaşkanı Munsif
el-Merzuki ülkesine dönememek-
tedir. Diğer taraftan terör örgütü
DAEŞ adına Suriye ve Irak’a giden
Tunuslulara yardımcı oldukları id-
diasıyla Nahda lideri Raşid Gan-
nuşi, Eski Başbakan Ali Laarayedh,
Eski Diyanet İşleri Bakanı Nou-
reddine Khademi ve Eski Millet-
vekili Mohamed Affes ifadeye çağ-
rılmış ve 12 saat sonra serbest bı-
rakılmışlardır. Diğer taraftan Raşid
Gannuşi'nin oğlu Muaz Gannu-
şi’nin de aralarında bulunduğu
dört kişi devlet güvenliğine zarar
vermeye yönelik saldırılar planla-
makla suçlanan bir grupla bağlantılı
olduğu suçlamasıyla gözaltına alın-
mıştır. Yaşanan söz konusu geliş-
melere karşılık Nahda Partisi des-
tekçileri ise Cumhurbaşkanı Kays
Said’in ülkedeki ekonomik çöküş-
ten halkın dikkatini başka yöne
çekmek amacıyla bu tarz suçla-
maların gerçekleştirildiğini belirt-
mektedir.
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Tunus’ta turizm önemli bir
sektördür ancak ülke, Kovid-19
ve Rusya-Ukrayna savaşıyla
birlikte hem önemli bir turist
gelirinden hem de ithal ettiği
buğdaydan mahrum kalmıştır.
Öyle ki ülkede un, şeker ve
pirinç karneye bağlanmış ve 2
kilo sınırı getirilmiştir. 

Tunus’ta siyasi krizin yanı sıra
uzun süredir ekonomik sorunlarla
da mücadele edilmektedir. Ülkenin
borcunun gayrisafi yurt içi hası-
lasının %90’ına tekabül etmesinin
yanı sıra yüksek enflasyon ve dü-
şük işçi ücretleri halkın siyasi açı-
dan da yönetime tepki gösterme-
sini doğurmaktadır. Diğer taraftan
Tunus’ta turizm önemli bir sek-
tördür ancak ülke, Kovid-19 ve
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte
hem önemli bir turist gelirinden
hem de ithal ettiği buğdaydan
mahrum kalmıştır. Öyle ki ülkede
un, şeker ve pirinç karneye bağ-
lanmış ve 2 kilo sınırı getirilmiştir.
Nitekim Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı, Tunus'un borç-
ların hafifletilmesine en çok ihtiyaç
duyan dünya çapında ilk 5 ülke
arasında olduğunu açıklamıştır.
ABD ise ekonomik sorunlar ne-
deniyle Tunus’a 60 milyon dolarlık
hızlı bir hibe paketini açıklamıştır.
ABD Dışişleri Bakanlığının yardım
paketi kapsamında yaptığı açıkla-
mada, ABD Uluslararası Kalkınma
Ajansının (USAID) hibesinin, UNI-
CEF'in Tunus'taki doğrudan destek
sağlamasına yardımcı olacağını be-
lirtmiştir. Dolayısıyla ekonomideki
düşüş siyasi krizin yaşandığı ülkede
Kays Said yönetimi için önemli
bir mücadele alanı olmaktadır.
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Tunus, ülkenin finansman
ihtiyaçlarını karşılamayı
amaçlayan 1,9 milyar dolarlık
IMF paketinin yanı sıra Suudi
Arabistan, Japonya ve diğer
uluslararası finans
kuruluşlarından da kaynak
sağlamayı hedeflemektedir. 

Diğer taraftan Uluslararası Para
Fonu (IMF), 15 Ekim’de Tunus
ile 1,9 milyar dolarlık bir kurtarma
paketi üzerinde ön anlaşmaya va-

rıldığını duyurmuştur. Anlaşma,
aralık ayında IMF İcra Kurulunun
onayından geçmesiyle birlikte dört
yıllık bir süreyi kapsayacaktır.
IMF’in Tunus için sunduğu kur-
tarma paketi, vergi sistemini, bil-
hassa kamu hizmeti ücretlerine
ilişkin devlet harcamaları, devlete
ait işletmeleri ve yatırımcılara yö-
nelik düzenlemeleri içermektedir.
Anlaşma aynı zamanda hükûmeti
fiyat sübvansiyonlarını aşamalı
olarak kaldırmaya ve bunun yerine
nakit transferlerini artırmayı plan-
lamaktadır. Tunus, ülkenin finans-
man ihtiyaçlarını karşılamayı amaç-

layan 1,9 milyar dolarlık IMF pa-
ketinin yanı sıra Suudi Arabistan,
Japonya ve diğer uluslararası finans
kuruluşlarından da kaynak sağla-
mayı hedeflemektedir. Tunus’u
kaynak aramaya mecbur bırakan
temel nedenlerden biri de IMF’den
4 milyar dolarlık paket beklenti-
sidir. Fakat farklı yatırımcılar bul-
mak hem küresel kriz ortamında
hem de Tunus’un içerisinde bu-
lunduğu durum nedeniyle zorlu
bir sürece işaret etmektedir. Ör-
neğin, ABD hükûmeti 2016 yılın-
dan bu yana Tunus’ta altyapı ve
liman üzerine yatırımları öngören
500 milyon dolar değerindeki “Mil-
lennium Challenge Corporation” adlı
programı planlamasına rağmen
Said’in eylemleri nedeniyle mevcut
durumda tekrar değerlendirilme
sürecine almıştır. Bu kapsamda
söz konusu programın devam edip
etmeyeceğine dair son karar yö-
netim kurulunun önümüzdeki
günlerde yapacağı toplantılarla ka-
rara bağlanacaktır. 

Sonuç olarak, Tunus’ta Temmuz
2021’den bu yana yaşanan siyasi
kriz ekonomik sorunlarla derin-
leşmektedir. Kays Said iktidarının
otoriterleşen yönetimine karşı
yükselen ve sistem dışı bırakılan
muhalefet, bozulan ekonomik ko-
şulların da etkisiyle halk nezdinde
gücünü konsolide etmektedir. Bu
kapsamda yaşanan protestolarda
polisin halka karşı müdahalesinde
yaşanan yaralanma ve ölümler
toplum nezdinde Said yönetimine
karşı tepkiyi artırmaktadır. Ancak
söz konusu süreçte Tunus devleti
hem 14 Ocak Devrimi’yle birlikte
katettiği demokratik ilerlemeler-
deki kazanımlarını kaybetmekte
hem de ülkenin ekonomisi olum-
suz etkilenmektedir. ∂
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