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Devrim sonrasında yönetimde
rol alan aktörler, siyasi
anlamda bir enkaz hâlindeki
ülkede demokratik
teamüllerin güçlendirilmesini
sağlamak ve ekonomik
anlamda kalkınma hamlesini
gerçekleştirebilmek adına
adımlar atmaya çalıştılarsa da
özellikle gençlerin
beklentilerindeki hızlı
dönüşümün gerçekleşmesi
mümkün olamamış ve bu da
Tunus halkında “devrim
yorgunluğu” olarak
nitelendirilebilecek bir
durumun ortaya çıkmasına
neden olmuştur.

unus’taki siyasi kriz Cum-
hurbaşkanı Kays Said’in
25 Temmuz’da aldığı ka-

rarlarla ciddi bir boyuta evrildi.
Parlamentoyu 30 günlüğüne askıya
alan, milletvekillerinin dokunul-
mazlığını kaldıran ve tüm yasama
ve yürütme yetkilerini elinde top-
layan Kays Said’in bu girişimi bir-
çok kişi tarafından “sivil bir darbe”
olarak nitelendirildi. Her ne kadar
Said 30 günlük bir geçiş süreci
olacağını ve bu süre zarfında yeni
siyasi aktörlerin belirlenerek ül-
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kedeki kurumların işler hâle geti-
rileceğini ifade etse de, ülkede
devrim sürecinin geleceğine dair
endişelerin arttığı bir döneme gi-
rilmiştir. Kays Said’in kararlarının
Tunus’taki devrim sürecine nasıl

etki edeceği, Tunus siyasetinin
hangi yöne evrileceği Arap Dev-
rimleri süreci açısından da merak
edilen konular olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yakın dönem siyasi
gelişmeleri bağlamında ele alın-

dığında Tunus, birçoklarınca Arap
Devrimleri sürecinin istisnai ül-
kelerinden biri olarak kabul edil-
mekte ve bu çerçevede bir başarı
hikâyesi olarak değerlendirilmek-
tedir. Mısır’da askerî darbeye ma-
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ruz kalan, Suriye, Yemen ve Lib-
ya’da iç savaşlar ve istikrarsızlıklarla
devam eden devrim süreci Tunus’ta
tüm eksiklik ve zayıflıklarına rağ-
men demokratikleşme umudunu
canlı tutmayı başardı. Tunus’un
bu noktada görece başarısında en
önemli unsur, ülkedeki siyasi ak-
törlerin iktidar yapılanmasında
paylaşımcı ve uzlaşmacı bir tutum
içerisinde olmalarıdır. Öyle ki dev-
rim sonrası süreçte seçimlerden
galip çıkan Nahda Hareketi, iktidarı
diğer gruplarla paylaşmak adına
tek başına yönetimde olmayı red-
detmiş ve teknokrat hükûmeti ku-
rulmasının önünü açmıştır. 

TUNUS SİYASETİNDEKİ
GELİŞMELERİN ARKA
PLANI

Tunus’taki uzlaşmacı siyasi gün-
dem mevcut Cumhurbaşkanı Kays

Said’in seçildiği 2019 yılına kadar
devam etmiş ve taraflar arasında
ayrışmalara rağmen çoğu zaman
bir uzlaşı ortamı sağlanabilmiştir.
Kays Said’in göreve gelişiyle birlikte
bu durum kısmen değişmeye baş-
larken, Cumhurbaşkanı attığı
adımlarla kademeli olarak tansi-
yonun yükselmesine neden olmuş,
bir taraftan da uzlaşma kültürünü
zedeleyici girişimlerde bulunmuş-
tur. Said’in bu çerçevedeki ilk ham-
lelerinden birisi Başbakan Hişam
el-Meşişi tarafından gerçekleşti-
rilen kabine revizyonunun ardın-
dan yeni bakanların yeminlerini
kabul etmemesi olmuştur. Bu du-
rum bir yönetim zafiyeti oluştu-
rurken, hükûmetin çalışamaz hâle
gelmesine neden olmuş ve eko-
nomik sorunların artarak devam
ettiği bir dönemde özellikle Nahda
Hareketi’ne yönelik halkın bir ke-

siminde tepki doğmasının önünü
açmıştır. 

Benzer şekilde ülkedeki bazı radikal
laik grupların Nahda Hareketi’ne
yönelik kışkırtıcı tavırları ve Said’in
bu söylemler karşısında sessiz kal-
ması ülkedeki uzlaşı kültürüne za-
rar verirken siyasi aktörler ara-
sındaki güven bunalımını da de-
rinleştirmiştir. Bu gruplar yakın
dönemde özellikle ekonomik prob-
lemleri gerekçe göstererek ve dev-
rim sonrası süreçte Nahda Hare-
keti’nin siyasi süreçlerdeki varlığını
sorunsallaştırarak protesto göste-
rileri organize ederken, geniş ka-
tılım olmasa da ülke kamuoyunda
ve medyasında Nahda’ya karşı
olumsuz bir gündem oluşturul-
muştur. Bu süreçte Kays Said’in
isim vermeden bazı grupların iç
savaş çıkarma peşinde olduğu ve
silahlandığı gibi iddiaları da geri-
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limin yükselmesine neden olmuş-
tur. Yine bu dönemde Cumhur-
başkanı Said’e yönelik suikast id-
dialarının gündeme gelmesi ve ze-
hirli olduğu iddia edilen şüpheli
paket gibi olaylar ülkede siyasi bir
kaos ortamına zemin hazırlamıştır.
Buradan hareketle Kays Said’in
girişiminin Nahda Hareketi’nin
ülke siyasetinden dışlanmasına
yönelik bir girişim olup olmadığı
sorusu akıllara gelmektedir. Mı-
sır’daki Müslüman Kardeşler ha-
reketine yönelik yürütülen dışlama
ve karalama kampanyasının bir
benzerinin Tunus’ta hayata geçi-
rilmesi ihtimali bölgede karşı-dev-
rimci aktörlerin planları dâhilinde
değerlendirilebilir. Ancak Tunus
özelinde ele alındığında toplumun
geniş kesiminin desteğini alan ve
meşru bir aktör kabul edilen Nah-
da’ya yönelik böylesi bir girişimin
ülkede ciddi bir kaos ortamına yol
açabileceği ifade edilmelidir. 

İç dinamikler açısından bir başka
husus da Tunus’taki devrim sonrası
hayata geçirilmeye çalışılan siyasi
hayatın dönüşüm sürecinin bir
türlü istenen düzeye getirileme-
mesidir. Devrim sonrasında yö-
netimde rol alan aktörler siyasi
anlamda bir enkaz hâlindeki ülkede
demokratik teamüllerin güçlendi-
rilmesini sağlamak ve ekonomik
anlamda kalkınma hamlesini ger-
çekleştirebilmek adına adımlar at-
maya çalıştılarsa da özellikle genç-
lerin beklentilerindeki hızlı dönü-
şümün gerçekleşmesi mümkün
olamamış ve bu da Tunus halkında
“devrim yorgunluğu” olarak nite-
lendirilebilecek bir durumun ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bek-
lentilerin fazla olduğu ancak ger-
çekleştirilebilen dönüşümün sınırlı
kaldığı ülkede sadece belli bir gruba

karşı değil tüm siyasi aktörlere
yönelik hayal kırıklığının ortaya
çıkması da ülkede geniş kesimlerde
rahatsızlık yaratmış ve bu durum
protestoların gerçekleşmesine or-
tam hazırlamıştır. Kays Said’in ka-
rarları ise bu kaos ortamının daha
da derinleşmesine ve ülkede siyaset
kurumuna olan güvensizliğe yol
açmıştır. 

BÖLGE SİYASETİNİN
TUNUS’TAKİ GELİŞMELERE
ETKİLERİ

Tunus’taki bu kriz hâlinin, siyasi
gruplar arasındaki gerilimin art-
ması ve son olarak Cumhurbaş-
kanı’nın aldığı bu kararların ülke
içerisinde olduğu kadar dışarısın-
daki dinamiklerle de bağlantısı

bulunmaktadır. Dış etkenler çer-
çevesinde ele alındığında şüphesiz
Tunus’taki gelişmelerin önemli öl-
çüde Arap Devrimleri süreçleriyle
ilişkili olduğu söylenebilir. Nitekim
Arap Devrimleri sürecinin görece
başarılı örneği olan Tunus, bölgede
karşı-devrim girişimlerine olan
desteğiyle öne çıkan aktörlerden
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE)
de yakın takibi altındadır. Arap
Devrimleri sürecini kendi rejim
güvenliği açısından tehdit olarak
gören ve bölgedeki dış politika an-
gajmanlarını engelleyen bir süreç
olarak değerlendiren BAE’nin özel-
likle 2013 Mısır darbesiyle birlikte
bölgedeki demokratik dönüşüm
süreçlerini engelleme yönünde cid-
di çaba sarf ettiği görülmektedir. 
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Bu minvalde devrim süreçlerinin
başladığı ülke olan ve hâlen de-
mokratikleşme adımlarının devam
ettiği Tunus’ta devrimin başarısız
olmasının Arap Devrimlerini ter-
sine çevirme noktasında önemli-
sembolik gören Abu Dabi yönetimi,
bu ülkedeki siyasi süreçleri de
kendi çıkarları ve hedefleri doğ-
rultusunda şekillendirmeye büyük
önem vermektedir. Karşı-devrimci
politikalarında Suudi Arabistan ve

Mısır gibi bölge ülkelerinin, Fransa
ve ABD gibi küresel aktörlerin
desteğini alan Abu Dabi yöneti-
minin Tunus’ta da Mısır’dakine
benzer bir sürecin hayata geçme-
sinde istekli olduğu belirtilebilir.
Öyle ki BAE’nin 2018 yılında dö-
nemin Tunus İçişleri Bakanı Lütfi
İbrahim üzerinden ülke siyasetini
yönlendirme yönünde adımlar at-
tığı dahi iddia edilmişti. Kays Sa-
id’in son kararlarından günler önce
Dubai Emniyet Müdürü Yardımcısı
Dhahi Khalfan’ın “İhvan’a karşı
güçlü bir darbe geliyor” şeklinde
attığı tweetle Tunus’ta yaşanan-
ların perde arkasında BAE’nin ilişki
ağlarının olabileceği şüphelerini
artırmaktadır.

TÜRKİYE’NİN POZİSYONU

Son olarak Tunus’ta yaşananların
Türkiye açısından da kritik önemi
bulunmaktadır. Arap Devrimleri
sürecinde Ortadoğu’daki demok-
ratik dönüşüm dalgasının en güçlü
savunucusu olan Türkiye, Tunus’ta-
ki demokratikleşme sürecine büyük
önem vermektedir. Bu çerçevede

Tunus’a siyasi, ekonomik ve askerî
açıdan desteğini sürdüren Türkiye,
ülkedeki dönüşüm sürecinin olum-
suz bir hâl almasına karşı çıkmak-
tadır. Öyle ki Libya ve Doğu Ak-
deniz gibi konularda Tunus ile bir
ittifak ilişkisi kurma çabasındaki
Türkiye, geçtiğimiz yıl bu ülkeye
İnsansız Hava Aracı (İHA) ihraç
edilmesine onay vermiştir. Türki-
ye’nin bu hamlesi Ankara’nın Tu-
nus’a verdiği önemi gösteren bir
gelişme olarak değerlendirilebilir. 

Tunus’taki siyasi gelişmelerin Tür-
kiye’yi dört konuda ilgilendirdiği
söylenebilir. Bunlardan ilki Libya’da
yaşanan istikrarsızlık ve Türki-
ye’nin faaliyetleri ile ilgilidir. Tür-
kiye ve Tunus, Libya’da ortak çı-
karlara sahip iki ülke olarak hareket
etmekte ve Ulusal Mutabakat Hü-
kûmeti’ni (UMH) destekleyerek
ülkede istikrarsızlığın sona erme-
sini istemektedir. Bu noktada iki
ülkenin iş birliğini devam ettire-
bilmesi büyük ölçüde Tunus’taki
siyasi aktörlerin istekliliğine bağ-
lıdır. 
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Tunus’taki gelişmelerin
Türkiye’yi ilgilendiren bir
diğer boyutu ise bölgesel
nüfuz mücadelesidir. Her ne
kadar Türkiye Tunus’u bu
mücadelenin bir sahnesi
olarak değerlendirmese de,
BAE ve Fransa, Tunus’taki
siyaseti şekillendirerek
Türkiye’nin etki alanını
azaltmayı hedeflemektedir.

Benzer şekilde Doğu Akdeniz bağ-
lamında da iki ülke arasındaki iş
birliği hayati önemdedir. Türkiye
açısından Tunus, Doğu Akdeniz

denkleminde potansiyel bir müt-
tefik olarak görülmektedir. Tu-
nus’taki gelişmelerin Türkiye’yi il-
gilendiren bir diğer boyutu ise böl-
gesel nüfuz mücadelesidir. Her ne
kadar Türkiye Tunus’u bu müca-
delenin bir sahnesi olarak değer-
lendirmese de, BAE ve Fransa,
Tunus’taki siyaseti şekillendirerek
Türkiye’nin etki alanını azaltmayı
hedeflemektedir. Nitekim bölgede
Türkiye lehine gelişen bir güç den-
gesi bulunmakta ve bu ülkeler bu
durumdan rahatsız olmaktalar.
Son olarak da yukarıda da vurgu-
landığı gibi Arap Devrimleri süre-
cinin en önemli destekçisi olan
Türkiye’nin bu politikasının ba-

şarısızlığa uğratılmasında Tunus’ta-
ki devrim sürecinin ortadan kal-
dırılması büyük önem taşımakta-
dır. Bu noktada Türkiye’nin des-
teklediği demokratikleşme süreç-
lerine kalıcı şekilde balta vurma
hedefindeki BAE ve Fransa bu
yönde politikalarını sürdürmek-
tedir. Ancak Türkiye, Ortadoğu’da
demokratik dönüşümlerin gerçek-
leşmesi ve bölge ülkelerinde is-
tikrarın sağlanmasında yapıcı roller
oynamayı sürdürecek, bu süreçleri
baltalamaya çalışan aktörlerin gi-
rişimlerine karşı bölge halklarının
yanında olmaya devam edecek
araçları elinde bulundurmakta ve
irade göstermektedir. 


