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gını yüzünden benzer bir ekono-
mik ve siyasi krizle karşı karşıyadır.
Bu krizin, eski diktatörlüğe mi dö-
nüşeceği yoksa demokrasinin güç-
lenmesini mi sağlayacağı önemli
bir soru olarak karşımıza çıkmak-
tadır. 

TUNUS SİYASİ DENKLEMİ
VE GELİŞEN KRİZ

Sınırlı ekonomik kaynakları bu-
lunan Tunus’ta halk, diktatör Zey-
nelabidin bin Ali’nin 30 yıl süren
baskılarına isyan ederek Arap Ayak-
lanmaları sürecini başlatmıştır.
Daha sonraki gösteri dalgaları
diğer ülkelere sıçrayarak, Mısır,
Libya ve Yemen’deki yönetimleri
düşürmüş ve diğer ülkeleri de re-
forma zorlamıştır. Küresel ve böl-
gesel düzenin Ortadoğu’da de-
mokrasi ve değişim dalgasına karşı
durması ile bağlantılı olarak Suri-
ye’deki rejim dış destek dolayısıyla
ayakta kalmış; Mısır, Yemen ve
Libya demokrasileri ise darbeyle
sarsılmıştır. Söz konusu değişim-
demokrasi süreçlerini geriyi dön-
dürme dalgasının tek istisnası Tu-
nus olmuştur. Çünkü Tunus’ta ta-
rafların birbirine tahammül anla-
yışı ve özellikle Nahda Hareketi’nin
uzlaşmacı tutumuyla ortak anayasa
yazılabilmiş ve şeffaf seçimler ya-
pılarak demokratik süreç kesintiye
uğramadan devam etmiştir.  

TUNUS’TA DARBE
TEŞEBBÜSÜ VE

BÖLGEYE ETKİLERİ
PROF. DR. AHMET UYSAL

Başkan  ORSAM

Bugün de siyasi çekişmeler ve
küresel koronavirüs salgını
yüzünden benzer bir
ekonomik ve siyasi krizle karşı
karşıyadır. Bu krizin, eski
diktatörlüğe mi dönüşeceği
yoksa demokrasinin
güçlenmesini mi sağlayacağı
önemli bir soru olarak
karşımıza çıkmaktadır. 

unus, Kuzey Afrika’nın
Cezayir, Fas ve Libya’dan
sonraki coğrafi ve askerî

kapasite olarak küçük ülkesidir.
Ayrıca, turizm ve tarıma dayanan
söz konusu ülkenin ekonomisi kı-
rılgan bir yapıya sahiptir. Küçük
olmasıyla da bağlantılı olarak hem
ekonomide hem de siyasette özel-
likle Fransa ve Körfez bölgesindeki
dış aktörlerden kolayca etkilen-
mektedir. Bilindiği gibi Tunus, ba-
şarısız siyasi-ekonomik yönetime
ek olarak 2008 Küresel Ekonomik
Krizi’nin olumsuz etkisiyle 2010
sonunda ilk Arap Devrimi’ne şahit
olmuştur. Bugün de siyasi çekiş-
meler ve küresel koronavirüs sal-
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Aradan geçen 10 yılda Tunus hal-
kının devrim yaparken beklediği
özgürlük sağlanmışsa da kalkınma
ve istikrar gerçekleştirilememiştir.
Çünkü eski kötü tecrübelerin ışı-
ğında ve tarafların zorlamasıyla
anayasa yazımında karma bir yapı
ortaya çıkmıştır. Tunus’ta bir ta-
rafta parlamenter sistem diğer
yanda etkili/yetkili bir cumhur-

başkanı vardır. Seçim sistemi güçlü
bir iktidar ortaya çıkarmamaktadır
çünkü seçim barajı olmayışı 15
partinin parlamentoya girmesini
sağlamıştır. Ayrıca, seküler eğilimli
partilerin-kesimlerin toplumsal
tabanı zayıf olmasına rağmen eko-
nomik ve siyasi gücünün ve dış
desteğinin fazla olması Tunus si-
yasi denkleminde dengesizlik oluş-

turmaktadır. 2019 yılına kadar
gündemleri çok farklı partilerden
oluşan koalisyon hükûmetleri, hal-
kın beklentilerini karşılamanın ol-
dukça gerisinde kalmıştır. Farklı
öncelikleri olan partilerin anlaş-
ması zor olsa da onların dış bağ-
lantıları, özellikle Fransa ve Körfez
etkisi yanında ülkedeki ideolojik
kamplaşma yüzünden siyasi huzur
sağlanamamış ve ülke ekonomisi
canlandırılamamıştır. Bu kaotik
siyasi ortamda 2019 yılında yapılan
seçimlerde anayasa profesörü ola-
rak kendini sistem-dışı alternatif
olarak lanse eden Kays Said, yol-
suzluk karşıtı ve adaletçi söylemiyle
dikkat çekmiştir. Bir tür popülizm
ile millete umut verdiği için birinci
turda yüzde 18 oy almasına rağ-
men, ikinci turda Ennahda dâhil
birçok kesimin desteği ile eski re-
jimin adayı olarak görülen Nebil
Karavi’ye karşı yüzde 72 oy alarak
büyük bir krediyle başkan olmuş-
tur. 

Güçlü bir halk desteği ve
dolayısıyla büyük
sorumlulukla sorunları
çözmek üzere göreve gelen
Başkan Said’in, bazı zamanlar
var olan sorunları çözemediği
gibi, bazen de zaten parçalı
olan siyasi tabloyu
toparlamaktan çok ihtilafları
artırdığı görülmüştür. 

Ancak birçok popülist lider gibi
siyasi tecrübesi ve vizyonu olma-
dığı gibi, güçlü bir kadroya da
sahip olmayan Kays Said, bu sı-
kıntılı siyasi tabloda zorlanmıştır.
Güçlü bir halk desteği ve dolayısıyla



büyük sorumlulukla sorunları çöz-
mek üzere göreve gelen Başkan
Said’in, bazı zamanlar var olan so-
runları çözemediği gibi, bazen de
zaten parçalı olan siyasi tabloyu
toparlamaktan çok ihtilafları ar-
tırdığı görülmüştür. Öte yandan
Said, bazen parlamentonun güçlü
partisi ve hükûmet ortağı Ennahda
Hareketi’yle bazen kendi atadığı
başbakan ve bakanlarla sürtüşmeye
girmiştir. Örneğin, Ennahda ön-
cülüğünde meclisten geçirilen Ana-
yasa Mahkemesi Kanunu’nu onay-
lamamıştır. Ayrıca, kendi görev-
lendirdiği başbakanın seçtiği ba-
kanları dahi onaylamamıştır.  

Koronavirüs ortamında geçen son
iki yılda özellikle turizme dayanan
Tunus ekonomisi ciddi sarsıntı
yaşamıştır. Arada yaşanan terör
eylemlerine siyasi ihtilaflar da ek-
lenince ülkeye yatırım ve turist
girişi çok azalmıştır. Koronavirüs
vaka artışlarının düşürülememesi
de kendi atadığı Başbakan
Hişam el-Meşişi ve ona
destek veren Ennahda
Partisi ile gerginliği tır-
mandırmıştır. Said’e ya-
kınlığı ile bilinen Sağlık
Bakanı Fevzi Mehdi’yi
Başbakan’ın gö-
revden alması
ipleri kopar-
mıştır. Said
bu siyasi
krizden hü-
kûmeti ve
ortağı Nah-
da Parti-
si’ni yol-
suzlukla
köşeye sı-
kıştırarak
çıkmayı
denemiştir. 

25 Temmuz günü yolsuzluk ge-
rekçesiyle yapılan gösteriler, En-
nahda ofislerine saldırılar düzen-
lenmesi ile daha da büyümüştür.
Cumhurbaşkanı Said, saldırganları
cezalandırmak yerine hükûmeti
feshedip Başbakan Meşişi’yi ev
hapsine koymak suretiyle yürüt-
meyi de kendi üzerine almış ve
parlamentoyu askıya alıp başsavcı
yetkisini de üstlenerek ‘postmo-
dern’ bir darbeye girişmiştir. 

Tunus’ta da eskiden beri Jakoben
bir laiklik anlayışı hakîmdir ve Mı-
sır’da olduğu gibi bu elit düzende
ayrıcalıklı konuma sahip kesimler,
Ennahda’yı siyasi olarak zayıflat-
mak amacıyla kendi destekledikleri
partiler ve medya kanalları ile
darbe dâhil her yolu denemeye
çalışıyorlardı. Son aşamada Kays
Said, özellikle bazı Körfez ülkele-
rinin ve Fransa’nın teşviki ile bu
adımı atmış gözükmektedir. Bu
adımı destekleyen laik eğilimli olu-

şumlar ise hem ideolojik yakla-
şımları hem de dışarıdan yön-
lendirme gibi nedenlerle ay-
rıcalıklı konumlarını sürdür-
me amacıyla laikliği demok-
rasiden öncelikli bir konuma

koyabilmektedirler.
Ayrıca toplum-

sal destekleri-
nin de az ol-
ması, demok-
rasiye yete-
rince mesafe
koymalarına
yol açmak-
tadır. Tu-
nus’a mü-
d a h a l e

eden dış
güçler ise

meseleyi bu şe-
kilde yansıtmak-

tan ziyade demokrasi karşıtlıklarını
“İslamcı karşıtlığı” şeklinde gizle-
meye çalışmaktadırlar. 

Kays Said’in anayasal yetkilerini
aşan tasarrufu hızlı bir şekilde
darbe olarak adlandırılmış ve eleş-
tirilmiştir ve çok güçlü olmasa da
halk gösterileri yapılmıştır. En-
nahda hedefin sadece kendisi ol-
madığını bütün demokratik yapı-
nın hedef alındığını göstermeye
çalışmıştır. Bunda kısmen başarılı
olduğu da söylenebilir. Darbe planı
varsa bile çok güçlü ve siyasete
müdahale konusunda şimdilik me-
safeli olan Tunus ordusunun darbe
teşebbüsüne tam destek vermediği
ve sokaklara inmediği, sadece par-
lamento binasını ablukaya almakla
yetindiği görülmektedir. İlk açık-
lamasında Said, bu uygulamaya
karşı çıkanları silahla tehdit et-
miştir. Ayrıca, el-Cezire kanalını
kapatmak ve ülke radyosunu kont-
rol altına almak için de polis gü-
cünü kullanmıştır.

Hakimler Yüksek Kurulu da
Said’in başsavcı yetkisini
kendi üstüne almasını
eleştirmiş ve Said’i kuvvetler
ayrılığına davet etmiştir.
Ayrıca, dış dünyadan zayıf ve
gecikmeli de olsa gelen
tepkiler darbenin
tamamlanmasını daha da
zorlaştırmıştır. 

DARBE TEŞEBBÜSÜNDE
GÜNCEL DURUM VE
BÖLGESEL YANSIMALARI 

Aradan geçen sürede darbe teşeb-
büsünün planlandığı gibi gitmediği
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hem kurumsal hem uluslararası
destek bulamadığı kısa sürede an-
laşılmıştır. Beklendiği gibi sokak-
larda hükûmete ve Ennahda’ya
karşı güçlü bir dalga oluşmamış,
ortaya çıkan görüntüler daha çok
Mısır’daki baltacıları (çeteleri) an-
dırmıştır. Ayrıca darbe konusunda
ordunun ikna edilemediği de gö-
rülmektedir. Hem Ennahda hem
de sivil toplumdan gelen tepkiler
ve olayın darbe olduğunun dün-
yaya yayılmasından sonra Cum-
hurbaşkanı Said, olağanüstü hâlin
geçici olduğunu ve parlamento
faaliyetlerinin sadece 30 gün askıya
alındığını söyleyerek geri adım at-
mıştır. Daha sonra Hakimler Yük-
sek Kurulu da Said’in başsavcı yet-
kisini kendi üstüne almasını eleş-
tirmiş ve Said’i kuvvetler ayrılığına
davet etmiştir. Ayrıca, dış dünya-
dan zayıf ve gecikmeli de olsa
gelen tepkiler darbenin tamam-
lanmasını daha da zorlaştırmıştır. 

Sokak gösterilerinden çekilip diğer
partilerle siyasi dayanışma arayan
Ennahda, demokratik güçleri ha-
rekete geçirmekte nispeten başarılı
olmuştur. Hırslı olmasının yanında
yeterince siyasi gücü bulunmayan
Kays Said ise uzlaşma mesajları
vermeye başlamıştır. Buradan ha-
reketle, Said’in mücadeleyi hukuki
zemine taşıyacağı ve yolsuzluk
üzerinden rakiplerini zayıflatmaya
yöneldiği anlaşılmaktadır. Ancak
o uzlaşmayı tercih etse bile, onu
destekleyen Fransa ve Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler
uzlaşma sürecini sabote etmeye
çalışacaktır. Söz konusu iki ülkenin,
Tunus kamuoyunu ve ülkedeki
birçok siyasi aktörü doğrudan et-
kilemesi uzlaşmayı zorlaştırmak-
tadır. 

Tunus’taki istikrarsızlık ve darbe-
nin ülke içinde olduğu gibi dışında
da yansımaları olacaktır. Küçük
ve yoksul olması dolayısıyla etkisi
sınırlı olsa da devrimin beşiği ol-
masıyla sembolleşen bu ülkedeki
darbenin, bölgesel dengeleri etki-
leme potansiyeli vardır. Tunus’taki
olaylar Libya’daki kırılgan demo-
kratik süreci olumsuz etkileyebilir.
Said’in çıkışına Halife Hafter ka-
nadından hızlıca destek gelmesi,
Trablus’taki demokratik güçleri de
olumsuz etkileme potansiyeline
sahiptir. 2021 Aralık ayında seçime
gidecek Libya’da demokratik ivme
ve Tunus’un komşusundaki sürece
desteği önemlidir. Tunus; Fransa
ve bazı Körfez ülkelerinin etkisiyle
Libya’daki krizde ciddi rol alamasa
da genel olarak demokratikleşme
yönünde olumlu yaklaşımı olmuş-
tur. Bu bağlamda Tunus’un de-
mokrasiden sapması, daha fazla
Fransa ve bahsi geçen Körfez ül-
kelerinin etkisi altına girmesini
beraberinde getireceğinde arzu
edilen senaryo değildir. 

Benzer şekilde Cezayir’de de de-
mokrasi merkezli bazı gelişmeler
yaşanmaktadır ve demokratik güç-
ler ülkedeki Fransa nüfuzunu kır-
maya çalışmaktadır. Tunus’ta Fran-
sa etkisinin olası güçlenmesi Ce-
zayir’deki rüzgârı da ters yönde
etkileyebilir. Aynı şekilde sembolik
de olsa Tunus’un, bölgenin tek
demokratik ülkesi olarak zayıfla-
ması veya bu anlamda ters yönde
ilerlemesi, Türkiye’nin bölgedeki
imajını ve Kuzey Afrika’daki çı-
karlarını kısmen olumsuz etkile-
yecektir. Tunus’un demokratik
ilerlemeden ve reform gelişmele-
rinden sapması Türkiye’nin Kuzey
Afrika’daki konumunu ve Afrika’ya
erişimini zorlaştırabilir. Diğer ta-

raftan, ifade edildiği gibi, Tunus’un
bölgesel ağırlığının az olması, mey-
dana gelebilecek olumlu veya olum-
suz etkilerini sınırlı düzeyde tu-
tacaktır. 

İçeride ciddi koronavirüs
salgını ve derin ekonomik
krizle boğuşan ülkenin siyasi
krizi çözmesi en öncelikli
konudur. Bu sorunları,
denenmiş ve başarısız olmuş
darbeci ve vesayetçi
yöntemlerle çözmek mümkün
değildir.

Özet olarak, Arap demokrasilerinin
tek ve sembol ülkesi Tunus’taki
darbe teşebbüsü – başarılı olup
olmadığından bağımsız olarak –
ülkenin imajını sarsacaktır. İçeride
ciddi koronavirüs salgını ve derin
ekonomik krizle boğuşan ülkenin
siyasi krizi çözmesi en öncelikli
konudur. Bu sorunları, denenmiş
ve başarısız olmuş darbeci ve ve-
sayetçi yöntemlerle çözmek müm-
kün değildir. Önemli oranda halk
desteği ve demokrasi-adalet söy-
lemiyle seçilen Kays Said, bu giri-
şimi ile darbe-vesayet eğilimi gös-
terdiği için bu süreçten oldukça
ağır siyasi yara alacaktır. Çünkü
Tunuslu etkin oluşumlar tarafın-
dan kendisine sunulan yoğun des-
tek ve sorumluluğun hakkını ver-
mekten ve çok boyutlu sorunlara
çözüm aramaktan ziyade bu so-
runları derinleştirerek ve eski alış-
kanlıkları canlandırmaya çalışarak
hem kendisine hem de çıkarlarını
korumaya çalıştığı elit kesim ile
dış aktörlere ilişkin soru işaretlerini
güçlendirmiştir. 
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