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MÜCADELESİ

Yönetimleri tarafından farklı
enstrümanlar ile sıkı kontrol
altında tutulan halklar,
özellikle gençlerin başını
çektiği bir girişimle otoriter
yönetimlere artık “yeter”
dediler. Birçok ülkede bu
kelime protestoların sembolü
olurken, meydanlarda “halk
rejimin düşmesini istiyor”
sloganları yankılandı. Baskı
politikalarıyla yıllardır
iktidarda olan bu rejimler kısa
süren halk ayaklanmaları
sonrasında görevlerini
bırakmak zorunda kaldılar.
Tunus’ta başlayan süreç kısa
süre içerisinde Mısır, Libya,
Yemen ve Suriye’ye yayıldı ve
belirli ülkelerde otoriter
rejimlerin çöküşüne
diğerlerinde ise iç savaşların
yaşanmasına sahne oldu.

rtadoğu’da yaklaşık bir
asırdır devam eden kurulu
düzen, 2010 yılında Tu-

nus’ta başlayan Arap devrimleri
süreciyle önemli bir sarsılma ya-

şadı. Büyük oranda Batı ülkelerinin
tahakkümü, yönlendirmesi ve
kontrolü altında şekillenen yüz
yıllık siyasi yapı belki de ilk kez
böylesi bir yüzleşmeyle karşı kar-
şıya kaldı. Yönetimleri tarafından
farklı enstrümanlar ile sıkı kontrol
altında tutulan halklar, özellikle
gençlerin başını çektiği bir girişimle
otoriter yönetimlere artık “yeter”
dediler. Birçok ülkede bu kelime
protestoların sembolü olurken,
meydanlarda “halk rejimin düş-
mesini istiyor” sloganları yankı-
landı. Baskı politikalarıyla yıllardır
iktidarda olan bu rejimler kısa sü-
ren halk ayaklanmaları sonrasında
görevlerini bırakmak zorunda kal-
dılar. Tunus’ta başlayan süreç kısa
süre içerisinde Mısır, Libya, Yemen
ve Suriye’ye yayıldı ve belirli ül-
kelerde otoriter rejimlerin çökü-
şüne diğerlerinde ise iç savaşların
yaşanmasına sahne oldu.

DEVRİM SONRASI
DEMOKRASİ SERÜVENİ

Bu yöneticilerden ilki yaklaşık dört
hafta boyunca ülke çapında devam
eden protestolar sonucunda 14
Ocak 2011’de görevini bırakarak
ülkeden ayrılmak durumunda ka-
lan dönemin Tunus Devlet Başkanı
Zeynel Abidin bin Ali’ydi. 23 yıllık
Zeynel Abidin bin Ali iktidarının
son bulmasının ardından 23
Ekim 2011 tarihinde yapılan
Kurucu Meclis seçimlerinde
iki önemli grup ön plana çık-
tı. Bunlardan en dikkate de-
ğer olanı devrim sonrası
ülkesine geri dönen Raşid
Gannuşi ve başını çektiği
Müslüman Kardeşler
çizgi-
sin-

O
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deki Nahda Hareketi’ydi. Bin Ali
rejimini çöküşü sonrası yapılan
seçimlerde, 217 kişilik parlamen-
todan 89 milletvekili çıkarmayı
başaran hareket, Munsif Merzu-
ki’nin liderliğindeki “Cumhuriyetçi
Kongre Partisi” ve “Emek ve Öz-
gürlük için Demokratik Blok Par-
tisi” ile devrim sonrası ilk hükûmet
kuruluşuna öncülük ettiler. 

Başta ekonomik ve mali sorunlar
olmak üzere ülkenin sahip olduğu
çok sesli siyasi kültür, yeni kurulan
hükûmeti önemli ölçüde test ede-
rek artan siyasi gelişmişlik trendini
kaybetmesine yol açtı. Bu bağlam-
da, hükûmetin büyük ortağı Nah-
da’nın İslami eğilimli anlayışı ve
benimsediği değerler muhalif laik
kesim ve ülke içindeki, radikal İs-
lami gruplar tarafından eleştirinin
odağı oldu. Parlamento içindeki
49 kadın milletvekilinin 42’sine
sahip olan Nahda Hareketi, kitlesel
halk protestolarına karşılık vermiş
olduğu tüm rasyonel ve ılımlı tep-

kilere rağmen 2014 seçimlerinde
parlamentoda-

ki sayısal

üstünlüğünü kaybederek çoğun-
luğu “laiklerin çatı partisi” konu-
mundaki Nida Tunus Partisi’ne
verdi. 

Bu sürecin ardından Nahda’nın
gerileyişi devam etti. 27 Ekim
2014 tarihinde yapılan seçimlerden
ikinci parti olarak çıkan Nahda
Hareketi’nin sandalye sayısı 89’dan
69’a geriledi. Bünyesinde kendisini
liberal ve laik olarak tanımlayan
bir grubun yanı sıra modern Tu-
nus’un kurucusu Habib Burgi-
ba’nın destekçileri, Nahda Hareketi
karşıtı bürokrat ve sivillerin olduğu
Nida Tunus Partisi, Kaid es-Sibsi
tarafından kuruldu. Devrim sonrası
10 aylık sürede başbakanlık gör-
evini yürüten Sibsi, 2014 seçim-
lerindeki başarısını büyük oranda
Nahda’nın Tunus üzerinde yarat-
tığı “laiklik karşıtı” algı üzerinden
yakaladı. Hareketin yükselişini

olumsuz anlamda değerlendi-
ren kitleler, çareyi Nida

Tunus Partisi’nde aradı.

2011 yılında yıkılan eski
düzenin yerine inşa edilmek
istenen demokratik ve
istikrarlı bir siyasi yapının
kurulmasını engelledi.
Bununla birlikte Mısır, Libya,
Suriye ve Yemen gibi
örneklerle karşılaştırıldığında
Tunus’taki devrim sürecinin
herhangi bir silahlı
mücadeleye ya da süregiden iç
karmaşaya neden olmadığı ve
bu yönüyle diğerlerine kıyasla
başarılı bir tecrübe izlediği de
belirtilmelidir.

Seçimlerin ardından mecliste san-
dalye sahibi partilerle hükûmeti
paylaşma yoluna gitmeyerek büyük
ölçüde alanında uzman bürokrat
ve akademisyenlerden oluşan bir
teknokrat hükûmeti kuran Nida
Tunus Partisi, parlamento içeri-
sinden gelen tepkiler üzerine gü-
venoyu kaygısıyla bu kararından
taviz vererek Nahda ile koalisyon
hükûmeti kurdu. 2014-2019 yılları

arasında mevcut ekonomik
krizin aşılmasına yönelik

kemer sıkma ve ya-
tırımcı çekme

politikala-
r ına
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yoğunlaşan koalisyon hükûmeti,
pek çok konuda siyasi birlikten
uzak bir görüntü çizdi. Öte yandan
yıllar içerisinde gerçekleşen bazı
siyasi suikastlar ve zaman zaman
yaşanan terör olayları 2011 yılında
yıkılan eski düzenin yerine inşa
edilmek istenen demokratik ve is-
tikrarlı bir siyasi yapının kurul-
masını engelledi. Bununla birlikte
Mısır, Libya, Suriye ve Yemen gibi
örneklerle karşılaştırıldığında Tu-
nus’taki devrim sürecinin herhangi
bir silahlı mücadeleye ya da süre-
giden iç karmaşaya neden olmadığı
ve bu yönüyle diğerlerine kıyasla
başarılı bir tecrübe izlediği de be-
lirtilmelidir. 

SİYASET KURUMUNUN
DÖNÜŞÜMÜ VE AKTÖRLER

Eksikliklere ve sorunlarına rağmen
Tunus’taki siyasi partiler siyaset
kurumunun ordu ve dış etkilerden
bağımsız bir şekilde devam etme-
sine büyük önem verdiler. Bu doğ-
rultuda ülkedeki seçimlerin şeffaf

ve demokratik bir şekilde gerçek-
leştirilmesi için ciddi çaba sarf
edildi. Bu seçimlerden sonuncusu
ise 2019 yılında yapılan parla-
mento seçimleriydi.

2019 parlamento seçimlerinde
Nahda Hareketi %17.5 oy alma-
sına karşın 40 milletvekili ile
meclisteki çoğunluk sandalye
sayısını yakaladı ve hâlen ül-
kedeki en organize sivil ve si-
yasi hareket olduğunu teyit
etti. Her ne kadar partinin mil-
letvekili sayısı kademeli olarak
gerilese de gerek diğer siyasi
partilerin tek bir çatı altında
hareket edememesi gerekse
Nahda’nın toplumsal desteği-
ni önemli ölçüde koruması ha-
reketin hâlen ülkedeki en
önemli siyasi aktör olarak ka-
bul edilmesini sağlamaktadır.

Katılım oranının %41’de kaldığı
2019 parlamento seçimlerinde
Nahda Hareketi %17.5 oy almasına
karşın 40 milletvekili ile meclisteki
çoğunluk sandalye sayısını yakaladı
ve hâlen ülkedeki en organize sivil
ve siyasi hareket olduğunu teyit
etti. Her ne kadar partinin millet-
vekili sayısı kademeli olarak gerilese
de gerek diğer siyasi partilerin tek
bir çatı altında hareket edememesi
gerekse Nahda’nın toplumsal des-
teğini önemli ölçüde koruması ha-
reketin hâlen ülkedeki en önemli
siyasi aktör olarak kabul edilmesini
sağlamaktadır. 

Öte yandan devrimle birlikte bek-
lentileri en üst seviyeye çıkan ve
yıllar içerisinde siyasi aktörlerden
kalıcı bir dönüşüm adına ciddi
adımlar göremeyen başta gençler
olmak üzere toplumun geniş ke-
simlerinin hem Nahda hem de di-
ğer siyasi gruplara karşı güven-
sizlikleri de derinleşmektedir. Dev-
rim sonrası süreçte halkın siyaseti
dizayn etmesi ve demokratik bir
siyasi yapı kurulması adına yetki
verdiği aktörlerin bu alanda ger-
çekçi bir başarı elde edememesi
ve gerek kalkınma sorunlarını çö-
zemeyip bir taraftan da dış aktör-
lerin olası müdahalelerine salık
vermeleri, Tunus’taki demokrasi-
nin geleceği açısından ciddi bir
tehdit olarak görülebilir.   

Öte yandan demokratik kurum-
ların tesisi ve sistemin işlevsel
hale gelebilmesi adına, birtakım
reform girişimleri son dönemde
daha fazla gündeme alınmaya baş-
lanmıştır. Bu konuyla ilgili olarak,
Nahda Partisi 2 Şubat 2020 tari-
hinde seçim yasalarının değişti-
rilmesi ile alakalı bir öneriyi par-
lamentoya sunarak barajın %5’e
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çıkarılması konusunda ilk adımı
atan grup olmuştur. Bu anlamda,
ekonomik krizin görece artarak
devam ettiği bu dönemde çeşitli
sivil toplum örgütleri aracılığıyla
protestolar ve grevler düzenlendi. 

TUNUS DEMOKRASİSİNİN
GELECEĞİ

Sonuç olarak Tunus, Zeynel Abidin
Bin Ali’nin 2011 yılında halk ha-
reketleri sonucunda devrilmesin-
den bu yana geçen 10 yılda eski
rejimin bıraktığı enkazı temizle-
meye çalışırken bir taraftan da de-
mokratik kurum ve teamülleri inşa
etme ve kalkınma hamlesini ger-
çekleştirebilme adına yoğun çaba
sarf etmektedir. Bu girişimlere
özellikle bölgede yıkıcı politikala-
rıyla bilinen yerel ve küresel ak-
törlerin müdahaleleri Tunus’taki
siyasi dönüşüm sürecini kırılgan
hâle getirmektedir. Öte yandan
Tunus'un demokratik, özgürlükçü,
müreffeh ve kalkınmış bir yapıya
kavuşmasını isteyen Türkiye gibi
bölge ülkeleri, Tunus’a siyasi, dip-
lomatik ve ekonomik açıdan destek
vermeye devam etmektedir. 

Tunus’taki siyasi aktörlerin çaba-
larına rağmen ülkedeki demokra-
sinin geleceğine yönelik bir takım
engel ve tehditlerden de bahsetmek
yerinde olacaktır. Arap devrimleri

sonrası dönemde oluşan siyasi bö-
lünmeler, Bin Ali rejimi dönemin-
deki belirli yapılanmaların içeride
ve dışarıda destek bularak siyaset
sahnesinde kalması ve bölgesel si-
yasi belirsizlikler Tunus siyasetinde
demokratik teamüllerin gelişme-
sine yönelik en belirgin tehditler
olarak ifade edilebilir. Ayrıca dev-
rim süreci dâhil olmak üzere siyaset
kurumuna müdahil olma konu-
sunda çekimser davranan ve önem-
li ölçüde güvenlik meseleleri bağ-
lamında varlığını devam ettiren
Tunus ordusunun da özellikle bazı
dış aktörlerin teşviki ve kışkırtması
ile siyasi süreçlere müdahil olma
ihtimali de ciddi bir endişe kaynağı
olarak değerlendirilebilir.

Cumhurbaşkanı Kays Said’in
“ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik ve siyasi krizde en
büyük tehlikenin içeride oldu-
ğunu” belirterek “Tunus’u si-
yasi çekişmelere sürükleyen
bir grubun varlığından” söz et-
mesi bölgedeki diğer devrim
süreçlerinde olduğu gibi Tu-
nus’ta da dış aktörlerin olası
bir müdahalesi endişesini akıl-
lara getirmektedir.

Ekonomik ve siyasi sıkıntılara ve
demokrasiye yönelik tehditlere
rağmen Tunus’taki anayasal ve
demokratik kurumların işlevlerini
yerine getirme konusunda üst dü-
zey çaba sarf ettiği görülmektedir.
2020 yılının Temmuz ayında yap-
tığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı
Kays Said’in “ülkenin içinde bu-
lunduğu ekonomik ve siyasi krizde
en büyük tehlikenin içeride oldu-
ğunu” belirterek “Tunus’u siyasi
çekişmelere sürükleyen bir grubun
varlığından” söz etmesi bölgedeki
diğer devrim süreçlerinde olduğu
gibi Tunus’ta da dış aktörlerin
olası bir müdahalesi endişesini
akıllara getirmektedir. Bu da Or-
tadoğu’da 2011 yılında başlayan
devrim dalgasını durdurma hedefi
doğrultusunda politikalar yürüten
Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa
gibi bölgesel ve uluslararası ak-
törlerin Tunus’a yönelik bazı giri-
şimlerinin olabileceğini düşün-
dürmektedir. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde Tu-
nus’taki siyasi ve toplumsal ak-
törlerin demokratik kurumlarına
sahip çıkma ve gerek askerî ku-
rumların gerekse dış aktörlerin
olası müdahalelerini kabul etmeme
konularında net bir tavır içerisinde
olmaları hayati önem taşımaktadır.
Mısır’da yaşanan tecrübe askerî
kurumların demokratikleşme yö-
nünde herhangi bir katkı sunmak
yerine, ülkede daha baskıcı ve oto-
riter bir rejim kurulmasına öncülük
ettiğini ortaya koymaktadır. Bu
nedenle Tunus demokrasisinin ge-
leceğinin, sivil siyasetin olası askerî
vesayet karşısında ortak hareket
etmesine, dış aktörlerin müdahale
girişimlerinin de net bir şekilde
reddedilmesine bağlı olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır. 


