
Bir buçuk aylık kısa bir süre-
de Tunus, üç tane seçim ger-
çekleştirmiş ve bu seçimlerin
sonuçları 5 yıllık taze demok-
rasinin bir karnesi olarak siya-
silerin önüne konmuştur. Bu
üç tane seçimin doğru bir şe-
kilde analiz edilmesi büyük
bir önem arz etmektedir.

2011 yılında Tunus’ta
yaşayan bir seyyar

satıcının yaşadığı sıkıntılara isyan
ederek kendini yakması sonucu
bir değişim rüzgârı başlamıştır.
Bu değişim rüzgârı sadece Tunus’u
değil, tüm bölge ülkelerini etkile-
miş; her bir ülke kendi içerisinde
olumlu veya olumsuz bir takım
değişim ve dönüşümü yaşamış ve
yaşamaya devam etmektedir. Tu-
nus da kendi ülkesinde başlayan
bu değişim ve dönüşümü en de-
rinden yaşamış ve ülke 2014 yı-
lında gerçekleştirdiği peşi sıra se-
çimler gerçekleştirerek geçiş dö-

nemini bitirmiştir. Tunus bu se-
çimlerden 5 yıl sonra yeniden bir
seçim sürecine girmiştir. Tunus
Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sib-
si’nin 25 Temmuz’daki vefatının
ardından başlayan yeni dönem,
bir dizi seçimden sonra şekillen-
mektedir. Öncelikle Tunus’un 2019
yılının Kasım ayında yapılması
planlanan cumhurbaşkanlığı se-
çimleri öne çekilerek 15 Eylül
2019’da gerçekleştirilmiş, akabinde
bunu 6 Ekim 2019’da yapılan par-
lamento seçimleri takip etmiştir.
Son olarak ise 13 Ekim 2019’da
başkanlık seçimlerinin ikinci turu
gerçekleştirilmiştir. Bir buçuk aylık
kısa bir sürede Tunus, üç tane se-
çim gerçekleştirmiş ve bu seçim-
lerin sonuçları 5 yıllık taze de-
mokrasinin bir karnesi olarak si-
yasilerin önüne konmuştur. Bu
üç tane seçimin doğru bir şekilde
analiz edilmesi büyük bir önem
arz etmektedir. 

Tunus Demokrasisinin Zor
Testleri: Süregiden Se-
çimler

Tunus, öncelikle 2014 yılında ger-
çekleştirdiği seçimlerde yüzde 70’e
yaklaşan bir katılım oranı ile eski
rejimi temsil eden Nida Tunus ve

İslamcı kanadı temsil eden Nahda
partilerinin domine ettiği bir par-
lamentoya kavuşmuştur. Aslında
ortaya çıkan bu tabloyla hükümet
kurmak Tunus için hiç de kolay
olmamıştır. Nitekim, neredeyse
ortadan ikiye bölünmüş bu iki
partinin diğer küçük partileri yan-
larına alarak hükümet kurmaları
imkansızdı. Neticede ortada sadece
iki farklı ideolojinin bir araya ge-
lerek gerçekleştirmek zorunda ol-
dukları bir büyük koalisyon veya
diğer bir ifadeyle ulusal birlik hü-
kümeti ihtimali kalmıştı. Teşekkül
eden hükümet genel olarak eski
rejimin elitlerine dayanmışsa da
Nahda, sürekli olarak uzlaşmacı
bir tavır takınmış ve aslında önemli
olanın iktidar olmak değil, Tunus’ta
demokrasiyi kalıcı hale getirmek
olduğunu vurgulamıştır. Nahda’nın
bu tutumu, dünyadaki birçok en-
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telektüel ve araştırmacı tarafından
büyük bir memnuniyetle karşı-
lanmış ve bu sayede bölgede işleyen
bir demokrasi inşa edildiği söy-
lenmiştir. Bununla birlikte 2014’
ten bugüne sürekli hükümet ve
kabinede revizyonlar olmuş, Nahda
karşıtlığı üzerine bina edilen Nida
Tunus parçalanmış ve son olarak
Cumhurbaşkanı es-Sibsi ölmüştür. 

Bu çerçeveden değerlendirildiğinde
siyasi parçalanmışlığın hakim ol-
duğu Tunus siyasi arenası ve bu
alandaki hayal kırıklığı, ekonomik
alan içerisinde de çok farklı değildir.
Devrim sonrası dönemde şiddet-
lenerek bugüne kadar çözülemeyen
hayat pahalılığı ve olumsuz geçim
koşulları önemli oranda dikkat çe-
ken sorunlardır. Devletin sahip
olduğu kamu borçları, gayrisafi
yurtiçi hasılanın yüzde 70’ine ulaş-

mıştır. Enflasyon devrim öncesine
kıyasla yüzde 6 artmış iken; yüzde
15 civarındaki genel işsizlik oranı,
üniversite öğrencilerinin de dahil
olduğu genç işsizler kesiminde
yüzde 30’lara varmıştır. Tüm bu
olumsuz koşullarla birlikte 2016
yılında IMF ile yapılan 2,4 milyar
dolarlık kredi anlaşması, hüküme-
tin kamu harcamalarında büyük
ölçüde kısıntıya gitmesine sebep
olmaktadır.  Bu durum da ekono-
miye canlılık getirme konusunda
ülkenin elini kolunu bağlayan bir
durum olarak karar alıcıların önün-
de durmaktadır. Kısacası; 2011
yılından bu yana en ufak bir eko-
nomik ilerleme görülmeyen ülkede,
demokrasi ve hukuk devleti ala-
nındaki ilerleme ve kazanımların,
ekonomideki kötü gidiş nedeniyle
tehlikeye girme riskiyle karşı kar-
şıya geldiği görülmektedir. Yapılan

bu 3 seçimde söz konusu sorun-
ların halkın oy kullanırken en
önemli öncelikleri olduğu da gö-
rülmüştür. 

Beş yıllık bu mirasın gölgesinde
yapılan 2019 seçimlerinin anlamı
elbette çok büyüktür. Öncelikle
yapılan başkanlık seçimlerinde
halkın tercihi, seçimlerde ilk kez
aday olan iki kişiden yana olmuş-
tur. Mevcut siyasilerin hepsini
eleştiren Kais Said en fazla oyu
alırken, tüm seçim söylemini fa-
kirlik ve işsizliğe dayayan popülist
bir söylem sahibi Nebil Karvi ise
ikinci olmuştur. İkisi toplamda
yüzde 35 gibi bir oy oranına ula-
şırken, aktif siyaset sahnesinde
bulunan adaylar da beklenenin
çok altında bir oy ile başkanlık
yarışından kopmuşlardır. Seçim-
lerde ortaya çıkan bu beklenmedik

I Kasım-Aralık 2019 Cilt: 10 Sayı: 90 I 73



sonuç birçok araştırmacı tarafından
siyasilere atılmış bir tokat ve siyasi
deprem olarak değerlendirilmiş-
tir.

Yapılan bu ilk başkanlık seçimleri
sonrasında 6 Ekim 2019 tarihinde
meclis seçimleri yapılmış ve halkın
tercihi merak konusu olmuştur.
Parlamento seçimlerindeki yüzde
41’lik katılım oranı, 2014’teki yüz-
de 69 oranının çok gerisinde ka-
larak halkın seçime olan ilgisizliğini
göstermiştir. Parlamento seçim-
lerinden yüzde 20 ile Nahda birinci,
yeni teşekkül eden ve başkanlık
seçimlerinde ikinci olan Karvi’nin
genel başkan olduğu Tunus’un
Kalbi Partisi yüzde 15’lik oranla
ikinci parti olmuştur. Altı çizilmesi
gereken önemli bir diğer husus
ise bu seçimde bağımsızların veya
birkaç milletvekilli partilerin 37
aday ile meclise girmiş olmasıdır.
Bu durum, seçmenler tarafından
mevcut ve kendi nazarlarında ba-
şarısız gördükleri partilere “ders
niteliğinde atılmış bir tokat” olarak
değerlendirilmiştir. 

İki seçimi geride bırakarak 13 Ekim
tarihinde ikinci tur başkanlık se-
çimlerine hazırlanan Tunus’ta her-
kesin beklentisi çok düşük bir ka-
tılım oranının ortaya çıkması ol-
muştur. Zira her iki adayın da
köklü bir parti geleneği bulunma-
makla birlikte halkı mobilize etme
konusunda güçsüz kalacakları dü-
şünülmekteydi. Fakat buna karşılık
yüzde 55’lik bir katılım oranı ile
önceki seçimlerden daha yüksek
oy oranına ulaşmışlardır. Seçimleri
yüzde 72’lik bir oy oranı ile Kais
Said kazanmıştır. Aslında Said’in
kişiliği ülkenin geleceğini ve olası
senaryoları anlamayı zorlaştırmak-
tadır. 

Bu üç seçimin ardından
Tunus’ta sistem karşıtı apolitik
bir başkan ve hükümet kurma
konusunda sıkıntılı bir
parlamento ortaya çıkmıştır.
Parlamento seçimlerinden
sonra herhangi iki hatta üç
partinin bir araya gelmesi ile
bir hükümetin kurulması
imkansız gözükmektedir.

Said; ani, sert ve katı konuşması
sebebiyle halk arasında “Robocop”
olarak adlandırılmaktadır. Siyasi
alanda hiçbir şekilde gözükmediği
gibi televizyon programlarında da
anayasa ve devletin yönetim bi-
çimleri üzerine yorumlar yapmak-
tadır. Said’in herhangi bir parti
desteği olmadığı gibi seçimlerden
sonra yeni bir parti kurmak için
çalışmalar başlattığı bilinmektedir.
Kendisinin siyasi olarak geleneks-
elci bir kimliğe sahip olduğu bi-
linmekle beraber net olarak her-
hangi bir ideolojiyle doğrudan zik-
redilmemektedir. Devrim sonrası
siyasetin başarısızlığını dikkate
alırsak Sait’in bu duruşu, onun
başarısının altında yatan sır olarak

değerlendirilmektedir; ancak bu
durum ona oy verenlerin sisteme
ve devrim sonrası siyasilerine olan
tepkisini saklamamalıdır. Nitekim
Tunus’un bundan sonraki siyasi
geleceği halkın bu tepkiselliğinde
saklıdır. 

Tunus’taki Seçimlerin
Ardından Ortaya Çıkan
Gerçekler

Bu üç seçimin ardından Tunus’ta
sistem karşıtı apolitik bir başkan
ve hükümet kurma konusunda sı-
kıntılı bir parlamento ortaya çık-
mıştır. Parlamento seçimlerinden
sonra herhangi iki hatta üç partinin
bir araya gelmesi ile bir hükümetin
kurulması imkansız gözükmekte-
dir. Bu durum aslında parlamento
içerisinde kurulacak hükümeti
hem zayıf kılacak, hem de ileride
ortaya çıkabilecek en küçük bir
ihtilafta gerek parti içi gerekse
koalisyon içi çatlaklar ile birliği
dağıtacaktır. Bu dağınıklık ve za-
yıflığa karşın; yürütmenin bir diğer
ucunda sistemin bu acziyetini bilen
ve bu acziyetin ortadan kalkmasına
ilişkin söylemleri üzerine başkan
seçilmiş bir cumhurbaşkanı kimliği
bulunmaktadır. Bu durum Tunus
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özelinde ciddi bir çıkmazı berabe-
rinde getirmektedir.

Tunus’ta halk ile yönetim
arasında ciddi bir kopukluk,
halkla gerçekleştirdiğim
mülakatlarda ön plana çıkan
en önemli noktadır. Halk,
devrim taleplerinin tamamının
göz ardı edildiğine inanmakta
ve bu güvensizliğini sistem dışı
adaylara yönelerek
göstermektedir. Bu durumun
bir adım ötesi ise radikalleşme
ve radikal örgütlerin zemin
kazanması olarak
değerlendirilebilir.

Tunus’ta bir buçuk ayda yapılan
bu üç seçim ile halk, var olan tüm
siyasilere ve siyasi partilere bir
ders vermiştir. Bu durumu aslında
2011’den sonra ikinci bir devrim
veya sandık devrimi olarak isim-
lendirebiliriz. Mevcut sisteme ve

siyasilere küskün Tunus halkı si-
yasetin doğrudan içinden gelen
hiçbir aday ve partiye destek ver-
mediği gibi Merzuki ve Nida Tunus
gibi daha önceki seçimlerde çok
yüksek oylar alan bireyleri ve par-
tileri sıfırlamıştır. Bu durumun
parlamento seçimlerinde de bu
şekilde zuhur etmesi, ülke siyase-
tini farklı bir tartışma ve kaotik
ortamın içerisine sokacaktır. Bu
şekilde partilerin seçmenler tara-
fından gözden çıkarılması henüz
geçiş dönemini yeni bitirmiş bir
demokrasi açısından tehlikeli ola-
bilir. Zira Tunus’ta halk ile yönetim
arasında ciddi bir kopukluk, halkla
gerçekleştirdiğim mülakatlarda ön
plana çıkan en önemli noktadır.
Halk, devrim taleplerinin tama-
mının göz ardı edildiğine inan-
makta ve bu güvensizliğini sistem
dışı adaylara yönelerek göstermek-
tedir. Bu durumun bir adım ötesi
ise radikalleşme ve radikal örgüt-
lerin zemin kazanması olarak de-
ğerlendirilebilir. 

Tıpkı 2011 yılında olduğu gibi Tu-
nus halkının bu tavrının komşu
ülkelerde de yankı bulacağı kesin-
dir. Bunun ilk testi muhtemeldir
ki komşu ülke olan Cezayir’de 12
Aralık’ta yapılacak başkanlık se-
çimlerinde olacaktır. Orada da
özellikle eski isimlerin başkan
adayı olması ve yine başkan aday-
ları arasında devrimci söylemlerin
yankı bulması beklenebilir. Aynı
zamanda Tunus’un yaşadığı tec-
rübeler, geçiş dönemindeki Sudan
toplumu için önemli bir ders ni-
teliğindedir. Halkın taleplerini dik-
kate almayan yeni demokrasilerin
ileride devrimci söylemler ile tek-
rardan karışılacağı anlaşılmaktadır.
Bu durumda bu taze demokrasi-
lerin içerisindeki eski rejim kalın-
tılarının mevcut gelişmelere nasıl
tepki vereceği bu demokrasilerin
geleceğini belirleyecektir. Tunus
özelinde eski rejimi temsil eden
Düsturcular 2014 öncesinde siv-
rilen Nahda’yı işbirliğine zorlamıştı.
Nahda’nın uzlaşıya açık olması
Tunus’ta olası bir darbenin önüne
geçmişti. Şimdi halkın yine sistem
dışına ittiği Düsturcular tekrar po-
litikada söz sahibi olmak isteye-
cektir. Bunun için nasıl bir yol iz-
leyecekleri elbette ülke demokrasisi
için önemlidir; ancak halkın onları
siyasetin içinde istemediği nettir.
Son olarak önemli bir nokta Fran-
sa’nın Tunus üzerindeki etkisidir.
1956’daki bağımsızlıktan bu yana
Fransa ilk defa Tunus siyasetinden
büyük oranda bertaraf edilmiştir.
Nitekim seçimlerden sonra Kais
Said’e gelmesi gereken tebrik te-
lefonu bir hafta geçmesine rağmen
gerçekleştirilmemiştir. Dolayısıyla
Tunus’ta demokrasinin geleceğinde
Fransa’nın alacağı tavır da belir-
leyici olacaktır. 
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