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Cumhurbaşkanı Said’in temel
aldığını iddia ettiği anayasanın
80. maddesi kapsamında
başbakanı görevden alarak
meclisin tüm yetkilerini
dondurduğunu, bu tarihi takip
eden 30 gün boyunca ülkeyi
kararnameler ile yöneterek
başsavcının yetkilerini
üstleneceğini ve tüm güvenlik
kurumlarının kontrolünü
sağlayacağını açıklamıştır. 

uzey Afrika ve Doğu Ak-
deniz bölgesinin jeopolitik
ve jeostratejik açıdan

önemli ülkelerinden birisi olan
Tunus, 14 Ocak Devrimi olarak
da bilinen Yasemin Devrimi’nden
bu yana demokratik bir yönetim
noktasında bölgedeki başarılı ül-
kelerden biri olmasının yanı sıra
kırılgan bir yapıya da sahip ol-
muştur. Tunus’un demokratik ge-
çişindeki kırılganlık iç ve dış den-
gelerin meydan okuması bağla-
mında açıklanabilir. Fransa’nın
uzun yıllar Afrika’daki sömürge-
lerinden biri olarak kalan Tunus,
toplumsal temelde de Fransız dili

ve kültürünün etkisinde kalmış;
bilhassa din ve siyaset ilişkisi bağ-
lamında laiklik tartışmalarının yo-
ğun bir şekilde sürdüğü ülkelerden
olmuştur. Bu özellikleriyle Tunus
siyasal sistem açısından tarihsel
süreç içerisinde istikrar arayışında
olmuş, Yasemin Devrimi de bu
arayışın tezahürlerinden biri olarak
gösterilmiştir. 

Tunus’ta devrime giden süreçte
ekonomideki kötüye gidişten ha-
reketle bilhassa genç nüfus ve en-
Nahda olmak üzere toplumun
farklı kesimlerinden çok sayıda
hareket bu devrim sürecine katıl-
mıştır. Bu minvalde Tunus halkı,
Yasemin Devrimi’yle Arap Baha-
rı’nın tek başarılı örneği olmayı
ve demokratik bir rejimin kurum-
sallaşması adına önemli bir dö-
nüşümü sürdürmeyi başarmıştır.

Ancak Tunus’un demokrasi serü-
veni 25 Temmuz’da Cumhurbaş-
kanı Kays Said’in askerî ve güvenlik
organlarıyla gerçekleştirdiği top-
lantının ardından büyük bir “darbe”
almıştır. Cumhurbaşkanı Said’in
temel aldığını iddia ettiği anaya-
sa’nın 80. madde’si kapsamında
başbakanı görevden alarak meclisin
tüm yetkilerini dondurduğunu,
bu tarihi takip eden 30 gün bo-
yunca ülkeyi kararnameler ile yö-
neterek başsavcının yetkilerini üst-
leneceğini ve tüm güvenlik ku-
rumlarının kontrolünü sağlayaca-
ğını açıklamıştır. Dolayısıyla Said,
yasama, yürütme ve yargı erkleri-
nin yanı sıra ülkedeki tüm güvenlik
aktörlerini tek elde toplayarak ül-
kenin derin bir siyasi çıkmazın
içine girmesine neden olan süreci
başlatmıştır. Bu gelişmeler üzerine
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Meclis Başkanı ve en-Nahda Partisi
lideri Raşid el-Gannuşi yaşananları
“darbe” olarak tanımlamış ve halkı
barışçıl mücadeleye çağırdığı ko-
nuşmasında “Türk halkının 15
Temmuz darbe girişimini sokağa
çıkarak engellemesini” örnek olarak
göstermiştir. 

Tunus’un eski devlet başkanı Zey-
nel bin Ali’nin devrilmesiyle so-
nuçlanan protestoların üzerinden
yaklaşık 10 yıl geçmiş ve bugüne
kadar ülkede dokuz hükûmet ku-
rulmuştur. Bu süreçte ekonomideki

durgunluk, Kovid-19 salgını kri-
zinin yönetişim sorunlarıyla bir-
likte halkın yoğun tepkisine yol
açarak sokak protestolarını do-
ğurmuştur. Nitekim Başbakan Hi-
şam el-Meşişi de geçtiğimiz haf-
talarda Sağlık Bakanı’nı görevden
alsa da halkın tepkisini dindire-
memiştir. Buradan hareketle ya-
zıda, Tunus’ta yaşananlarda iç
dengelerin ve muhtemel senar-
yoların neler olabileceği anlam-
landırılacaktır. 

Tunus’taki siyasi krizin arka
planında tartışılan konulardan
biri de Middle East Eye haber
sitesinde yayımlanan bir haber
analizde Cumhurbaşkanı Kays
Said’in üst düzey danışmanları
tarafından hazırlanan ve
Tunus’ta “Anayasal
Diktatörlüğe Geçiş Planını”
ortaya koyan gizli bir doküman
olmuştur. 
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Mayıs ayında Genelkurmay
eski Başkanı Ebubekir Bin
Kerim Kahya'nın da aralarında
olduğu altı emekli komutan
"Son Umut" adını verdikleri bir
inisiyatifle Cumhurbaşkanı
Said'den ülkeyi “ganimet
mantığıyla hareket eden siyasi
sınıftan kurtarıp doğru yola
sokmasını” istemiştir. Emekli
Amiral Kemal Akrut ise Said'e
80. maddeyi çalıştırmasını
önermiştir. Buradan hareketle,
bugün Tunus’ta ortaya çıkan
siyasi krizin söz konusu
belgede ortaya konan planın
uygulaması olduğu
görülmektedir. 

TUNUS SİYASİ KRİZİNİN
ARKA PLANINDAKİ
TARTIŞMALAR VE
TEPKİLER

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Sa-
id’in açıklamalarının öncesinde

ülkenin farklı şehirlerinde protesto
gösterileri yaşanmış ve çıkan olay-
larda başta Nahda Hareketi olmak
üzere parti merkezlerine saldırılar
düzenlenmiştir. Ayrıca sosyal med-
ya aktivistlerinin çağrıları vasıta-
sıyla meclis binasının yakınlarında
toplanan Tunuslular; “halk siya-
silerin yolsuzluğundan bıktı” ve
“hükûmetin istifası ve meclisin
feshedilmesine evet” gibi pankart-
larla protesto gösterileri düzenle-
mişlerdir. Bunun üzerine 25 Tem-
muz Tunus Cumhuriyet Bayramı
vesilesiyle Meclis Başkanı Gannu-
şi’nin Tunus Parlamentosunda
yaptığı konuşmada, protestoların
yasalara bağlı kaldığı sürece ana-
yasa tarafından garanti altına alı-
nan haklar olduğuna vurgu yap-
mıştır. Söz konusu protestoların
arka planındaki temel sebep ise
mevcut ekonomik sorunların ba-
şarısız salgın yönetimi sonucunda
daha kötü bir hâl almasıdır. Bu
noktada, Tunus’ta Kovid-19 sal-
gınının kötü yönetişimi sonucunda
vaka ve ölü sayıları rekor seviyede
artmış, bazı şehirlerde yeterli se-
viyede solunum destek cihazı ve

yoğun bakım hizmeti verilememiş,
salgın sonucunda hayatını kaybe-
denlerin cesetleriyle dolup taşan
morgların görüntüleri sosyal med-
yada Tunuslular tarafından ağır
eleştirilerle paylaşılmıştır. Ayrıca
bazı yerlerde vefat edenlerin ce-
setleri yeterli personel ve morg
olmadığından dolayı hastane oda-
larında 24 saatten fazla bekletildiği
rapor edilmiştir. Buna ek olarak
salgının kötü yönetimi sonucunda
ülkede turizm gelirlerinin önemli
bir kalemi teşkil etmesine rağmen,
bu gelirlerden mahrum kalması
sonucunda bozulan ekonomi ül-
kede protesto gösterilerinin fitilini
ateşleyerek mevcut sorunlara çar-
pan etkisi oluşturmuştur.

Tunus’taki siyasi krizin arka pla-
nında tartışılan konulardan biri
de Middle East Eye haber sitesinde
yayımlanan bir haber analizde
Cumhurbaşkanı Kays Said’in üst
düzey danışmanları tarafından ha-
zırlanan ve Tunus’ta “Anayasal
Diktatörlüğe Geçiş Planını” ortaya
koyan gizli bir doküman olmuştur.
Dokümanda yer alan bilgiye göre,
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Cumhurbaşkanı Kays Said’in ül-
kenin kontrolünü tamamıyla ele
geçirmesi gerektiği üzerinde du-
rulduğu aktarılmaktadır. Said’in
daha önce Tunus’ta “yumuşak bir
darbeye” zemin hazırlamakla suç-
landığı hatırlatılarak, Said’in da-
nışmanlarının söz konusu gizli
dokümanda Kovid-19 salgını ile
boğuşan hükûmetin durumunu
ve ülkenin artan borç seviyesini
dikkate alarak cumhurbaşkanından
ülke yönetimini hükûmetin elin-
den almasını istedikleri kaydedil-
mektedir. Ayrıca söz konusu do-
kümanda, anayasanın ulusal bir
acil durum hâlinde cumhurbaş-
kanına ülke yönetimini tümüyle
kontrol altına alma yetkisi verdiği
öne sürülerek; cumhurbaşkanının
salgın, güvenlik durumu ve eko-
nomik sorunları gerek-çe göste-
rerek Ulusal Güvenlik  Konseyi’ni
toplantıya çağırması ve sonrasında
tüm yetkileri cumhurbaşkanlığında
toplayacak şekilde “anayasal bir
diktatörlük” ilan etmesi öngörülm-
üştür.  Ayrıca, Said’in ordu üze-
rindeki kontrolünü polis kuvvet-
lerini de kapsayacak şekilde ge-
nişletmek istemesi ve anayasa
mahkemesi kurulması taleplerine
karşı çıkması nedeniyle hükûmet
ile arasında daha önce yaşanan
gerilime değinilmektedir. Mayıs
ayında Genelkurmay eski Başkanı
Ebubekir Bin Kerim Kahya'nın da
aralarında olduğu altı emekli ko-
mutan "Son Umut" adını verdikleri
bir inisiyatifle Cumhurbaşkanı Sa-
id'den ülkeyi “ganimet mantığıyla
hareket eden siyasi sınıftan kur-
tarıp doğru yola sokmasını” iste-
miştir. Emekli Amiral Kemal Akrut
ise Said'e 80. maddeyi çalıştırma-
sını önermiştir. Buradan hareketle,
bugün Tunus’ta ortaya çıkan siyasi

krizin söz konusu belgede ortaya
konan planın uygulaması olduğu
görülmektedir.

Tunus’ta son zamanlarda
toplumsal temelde Kovid-19
salgınıyla derinleşen
ekonomik krizin ardından
artan protesto gösterileri,
Cumhurbaşkanı Kays Said’in
Anayasa’nın 80. maddesini
işleme sokarak aldığı
tedbirlerin ardından yaşanan
siyasi kriz ülkede bazı
muhtemel senaryoları
gündeme getirmektedir. 

Cumhurbaşkanı Said’in yaptığı
açıklamaların ardından ordunun
başta meclis olmak üzere resmî
kurumları ablukaya almasıyla Gan-
nuşi meclisin görevinin başında
olduğunu ve toplantıların çevrim
içi düzenleneceğini belirtmiş, Tu-
nus Parlamento Ofisi ise Said’in
meclisin faaliyetlerini durdurup,
Başbakan Meşişi’yi görevden al-
masını oy birliğiyle kınandığını
açıklayarak 80. maddenin yanlış
yorumlandığına dikkat çekilmiştir.
Tunus Genel İşçi Sendikası’nın
yaptığı açıklamada ise ülkenin için-
den geçtiği bu süreçte anayasaya,
demokrasiye saygı gösterilmesi ve
yeniden istikrarı sağlamak için alı-
nan her türlü önlemde anayasal
meşruiyete bağlı kalınmasının ge-
rektiği vurgulanmıştır.

MUHTEMEL SENARYOLAR

Tunus’ta son zamanlarda toplum-
sal temelde Kovid-19 salgınıyla
derinleşen ekonomik krizin ar-
dından artan protesto gösterileri,

Cumhurbaşkanı Kays Said’in ana-
yasa’nın 80. maddesini işleme so-
karak aldığı tedbirlerin ardından
yaşanan siyasi kriz ülkede bazı
muhtemel senaryoları gündeme
getirmektedir. Buna göre birinci
senaryo, Said’in açıklamalarının
ardından Meclis Başkanı Gannu-
şi’nin halkı sokaklara davet etmesi
sonucunda iki taraf arasındaki şid-
detin tırmanmasıyla ortaya çıka-
bilecek çatışmalar ve ordunun ik-
tidarı ele geçirmesi durumudur.
Mevcut veriler ışığında bu senar-
yonun güçlü ihtimaller arasında
olduğu söylenebilir ki son aylarda
Tunus’ta artan protesto gösteri-
lerinde Nahda özelinde hükûmete
karşı Kays Said taraftarları tepki
gösteriyordu; bu noktada Tunus’ta
Nahda’nın tekrar taviz verip ver-
meyeceği veya tabanın temel çiz-
gisinin ne olacağı bu senaryoyu
önümüzdeki günlerde netleştire-
cektir.

Gündemde olan ikinci senaryo,
Kays Said’in Kovid-19 vakalarının
artışı ve mali krizle başa çıkama-
yacağı 30 günlük askıya alma sü-
recinde yeni bir başbakan atayarak
parlamentonun yetkilerini geri
vermesidir ki ülkenin mevcut ko-
şullarında bu ihtimal oldukça kuv-
vetlidir. Gündemdeki üçüncü se-
naryoda Said’in diktatörlük yöne-
timine olasılık verilmekte; dör-
düncüde ise krizi fırsata çevirerek
ülke sistemini parlamentonun ro-
lünü azaltacak bir başkanlık sis-
temine çevirmesidir. Sonuncusu
ama makul olanı ise 2011 devri-
minin ardından ülkedeki tüm siyasi
aktörlerin izlediği yolu tekrar et-
mesidir ki bu durum başta Tunus
olmak üzere bölgesel aktörlerin
de çıkarına olabilecek bir senar-
yodur. 
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