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Ordu teşkilatının siyasal
arenadan uzaklaştırılması için
Tunus’u yöneten rejimlerin
çok sayıda müdahalesine
maruz kalması nedeniyle 2011
Tunus Devrimi’nden önceki
yirmi yılda Tunus ordusu,
siyasal ve toplumsal sahnede
etkin role sahip değildi. 

rap ordularının, 2011 yılı
başında Arap dünyasında
hızla yayılan değişim ha-

reketleri ve halk protestoları kar-
şısındaki tutumları farklılık gös-
termiştir. Orduların bu hareketlere
karşı yaklaşımı her bir Arap ülke-
sinde farklı olduğu gibi değişim
hareketi sırasındaki uygulamaları
da bir aşamadan diğerine farklılık
göstermiştir. Libya’da ordu, değişim
hareketi sırasında devrimci tugaylar
ve eski rejime sadık tugaylar olarak
bölünmüştür. Yemen ordusunda
1. Zırhlı Tümen’in taraf değiştir-
mesinde olduğu gibi tüm perso-
nelin, silahları ve teçhizatı ile
büyük ölçekli birliklerden firar
ederek devrimcilerin saflarına ka-
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tıldığı olaylar yaşanmıştır. Suriye’de
ordu, bazı alay taburlarında ve
daha alt düzey birliklerde, daha
sonra (Özgür Suriye Ordusu-ÖSO)
gruplarının esas gövdesini oluş-
turacak olan bir dizi subay ve as-
kerin dâhil olduğu sınırlı ölçüde
firarlara sahne olmuştur. Tunus’a
ve Mısır’a baktığımızda ise ordu-
nun bu iki ülkede bir bölünme

yaşamadığını ve tüm düzeni, li-
derleri ve personeli ile birlikte ör-
gütlü bir şekilde kitlesel halk ayak-
lanmasının başlangıcındaki (ta-
rafsız ve kontrollü) pozisyondan,
gelişmeleri ve ayaklanmanın so-
nuçlarını etkileyen hatta Mısır’da
olduğu gibi bunun sonunu kontrol
eden bir pozisyona geçtiğini gö-
rüyoruz. Bununla birlikte Tunus

ordusunun Cumhurbaşkanı Zeynel
Abidin Bin Ali rejimini 17 Ocak
2011’de deviren ve kendisinin “Ya-
semin Devrimi” olarak adlandırdığı
Tunus Devrimi sırasındaki tutumu,
tüm Arap askerî kurumlar arasın-
daki en idealist tutum olmaya de-
vam etmektedir. Arap ordularının
siyasal yaşama müdahaleleri, ku-
ruluşlarından bu yana bu ordulara
ait bir özellik olduğu için yeni bir
olgu değildir. 2011 yılında mey-
dana gelen değişim hareketlerin-
den önce Arap yöneticiler askere
karşı temkinliydiler ve orduyu si-
yasal yaşamın dışında tutmaya

çalıştılar. Zira birçoğu askerî ku-
rumdan iktidara gelmelerine

karşın ordunun kendi re-
jimleri için oluşturabileceği
tehlikenin farkındaydı. Son
otuz yılda, Arap orduları,

iktidardaki rejimleri korumak
için oluşturulan güvenlik ku-

rumlarının ve özel askerî
birliklerin artan
rolü lehine olmak

üzere kendi toplumların-
daki etkilerini ve etkin-

liklerini yitirmişler-
dir.
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Eski Tunus Cumhurbaşkanı
Habib Burgiba (1957-1987),
kendi rejimine karşı 1962
yılında gerçekleşen darbe
teşebbüsü sonucunda birçok
subayı ya idama ya da hapse
mahkûm etmiş ve söz konusu
teşebbüs sonrasında Tunus
ordusunun gücünü bilinçli bir
şekilde azaltıp sınırlandırarak
Ulusal Muhafız Birliklerini o
denli güçlendirmiştir ki 1968
yılında Ulusal Muhafızlar
askerî personeli ve birlikleri
izleme yetkisine sahip
olmuştur. 

“YASEMİN DEVRİMİ”
ÖNCESİNDE TUNUS’TA
ORDUNUN ROLÜ

Ordu teşkilatının siyasal arenadan
uzaklaştırılması için Tunus’u yö-
neten rejimlerin çok sayıda mü-
dahalesine maruz kalması nede-
niyle 2011 Tunus Devrimi’nden
önceki yirmi yılda Tunus ordusu,

siyasal ve toplumsal sahnede etkin
role sahip değildi. Eski Tunus Cum-
hurbaşkanı Habib Burgiba (1957-
1987), kendi rejimine karşı 1962
yılında gerçekleşen darbe teşeb-
büsü sonucunda birçok subayı ya
idama ya da hapse mahkûm etmiş
ve söz konusu teşebbüs sonrasında
Tunus ordusunun gücünü bilinçli
bir şekilde azaltıp sınırlandırarak
Ulusal Muhafız Birliklerini o denli
güçlendirmiştir ki 1968 yılında
Ulusal Muhafızlar askerî personeli
ve birlikleri izleme yetkisine sahip
olmuştur. Bu durum ise bu iki as-
kerî kurum arasında düşmanlık
yaratmıştır.

Zeynel Abidin Bin Ali 1987 yılında
iktidara geldiğinde selefi Burgi-
ba’nın orduya yönelik politikalarını
sürdürmüştür. Onun döneminde,
bir grup subay 1991 yılında bir
askerî darbe hazırlığı yapmakla
suçlanmıştır. Ancak bazı sanık su-
baylara göre bu suçlama temelsizdi
ve diğer ordu mensuplarını siyasal
iktidara müdahale etmeyi düşün-
memeleri konusunda uyarmak
için salt Bin Ali’nin hazırlayıp uy-
gulamaya koyduğu bir entrikanın

parçasıydı. Bin Ali önceden Tunus
ordusunda bir subay olduğu için
ordu ve güvenlik geçmişine sahip
olmasına rağmen ordunun siyasal
alandan bütünüyle dışlanarak Tu-
nus siyasal yaşamında herhangi
bir rol oynamasının engellenme-
siyle yakından ilgilenmiştir. Bu id-
dia edilen komplo sonrasında bazı
subayların İslami harekete üye ol-
makla diğerlerinin ise askerî darbe
hazırlığı yapmakla suçlanması Tu-
nus ordusuna ciddi bir darbe in-
dirmiştir. Bunun ardından, 1991
yılından 2011 yılına değin personel
sayısı 40.000 kişiyi geçmeyen Tu-
nus ordusunu marjinalleştirmeye
yönelik politikaların uygulanma-
sına devam edilmiştir. Nitekim
Savunma Bakanlığının bütçesi kı-
sılmış, birçok subayın terfi etmesi
engellenmiş ve başta en yetkin
olanları olmak üzere diğer birçoğu
ise zorunlu olarak emekli edilmiştir.
Bin Ali’nin yegâne kaygısı iktidar
tekelini elinde tutmak olmuştur.
Onun yönetimi sırasında Tunus
ordu teşkilatı bütünüyle ihmal
edilip olaylardan dışlanmış ve her
türlü siyasal etkiden soyutlanmış-
tır.
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TUNUS ORDUSUNUN
“YASEMİN DEVRİMİ”
KONUSUNDAKİ TUTUMU

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Bin
Ali’ye karşı yaklaşık iki ay boyunca
devam eden halk protestoları sü-
resince Tunus ordusu, gösterileri
bastırması için kendisini müda-
halede bulunmaya çağıran cum-
hurbaşkanlığı emirlerini görmez-
den gelmiş ve olaylar kaos aşa-
masına gelmeyecek şekilde kal-
masını sağlayarak tarafsız tutu-
munu korumuştur. Ordu liderle-
rinin, Bin Ali’nin iktidarı bırakıp
ülkeyi terk etmesi gerektiği ko-
nusunda ikna olmasına katkıda
bulundukları bildirilmiştir. Pro-
testolar sırasında, Tunus ordusu
mensupları sokaklarda göstericiler
ile samimiyet teatisinde bulundular
ve göstericilerin kendilerine sun-
dukları çiçek demetlerini almayı
kabul etmişlerdir. Bazen de va-
tandaşlar, tankların üstünde as-
kerlerle fotoğraf çektirmiştir. Bu
hususta güvenilir kaynaklar, dö-
nemin Tunus Ulusal Ordusu Ge-
nelkurmay Başkanı General (Üst
Korgeneral) Raşid Ammar’ın, ka-
rışıklıklar sırasında ordu güçlerinin
protestoculara ateş açmasını ge-
rektiren cumhurbaşkanlığı emir-
lerini yerine getirme ya da görev-
den alınma tercihi arasında ilk
teklifi reddedip ikinci seçeneği ka-
bul ettiğini belirtmektedir. Bin Ali
onu görevinden azlederek ev hap-
sine almış ve yerine Askerî Gü-
venlik Direktörü Korgeneral Ah-
med Şabir’i atamıştır. Ancak Baş-
bakan Muhammed Gannuşi, Tu-
nus Askerî Teşkilatı liderliğinin
General Ammar’ın görevde kal-
masını kabul etmesini ifade ederek
Bin Ali’nin Tunus’tan 14 Ocak
2011’de kaçmasını izleyen geçiş

döneminde General Raşid Ammar’ı
görevine iade etmiştir.

Tunus ordusu, eylemlerin
devrime dönüşmesi sırasında
tarafsız kalarak devrik
Cumhurbaşkanı Bin Ali
rejimine karşı halk devriminin
başarıya ulaşmasında
belirleyici rol oynamış;
güvenliği sağlamak ve devletin
çöküşünü önlemek dışında
olaylara müdahale etmemiştir.

Tunus ordusu, eylemlerin devrime
dönüşmesi sırasında tarafsız ka-
larak devrik Cumhurbaşkanı Bin
Ali rejimine karşı halk devriminin
başarıya ulaşmasında belirleyici
rol oynamış; güvenliği sağlamak
ve devletin çöküşünü önlemek dı-
şında olaylara müdahale etmemiş-
tir. Bin Ali rejiminin son anlarında
ordunun tutumu, özellikle General
Ammar’ın görevden alınması ve
ardından ordunun onun etrafında
toplanarak Bin Ali’nin emirlerine
uymayıp Cumhurbaşkanı Bin Ali’yi
ülkeyi terk etmeye zorlamasıyla
birlikte devrim ile uyumlu hâle
gelmiştir. Bin Ali’nin ülkeden ay-
rılmasının ardından, ordunun ta-
rafsızlık ve yönetimi ele geçirmeme
taahhüdünü açıkça vurgulayarak
Bin Ali’yi deviren halk devrimini
korumaya ve anayasayı ihlal et-
memeye söz veren Genelkurmay
Başkanı General Ammar döne-
minde ordu iktidar hevesine ka-
pılmamış ve ordu liderleri, devrim
taleplerinin karşılanması konu-
sunda güvence vermenin ötesinde
iktidarı hedefleyen eylemlerde bu-
lunmamıştır.

Ancak bu gerçek orduyu, Tunus
Anayasası’nın 56. maddesi uya-
rınca eski Başbakan “Muhammed
Gannuşi”nin devlet başkanı olarak
atanmasıyla başlayan geçiş aşaması
düzenlemelerinde önemli roller
oynamaktan alıkoymamıştır. Bu-
nun ardından Anayasa’nın 57.
maddesi uyarınca cumhurbaşkan-
lığı görevi Meclis Başkanı “Fuad
Mebazaa”ya devredilmiştir. Ge-
nelkurmay Başkanı Ammar’ın, Bin
Ali’nin ayrılmasından sonra devlet
işlerini geçici olarak üstlenen Gan-
nuşi liderliğindeki ulusal birlik hü-
kûmetinin devrilmesini isteyen
gösteriler sırasında medya aracı-
lığıyla değil doğrudan Tunus hal-
kına yapmış olduğu konuşması,
Tunus ordusunun olaylara ilk mü-
dahalesi olarak kabul edilmektedir.
Halkın devriminin ordunun dev-
rimi olduğunu, ordunun demok-
rasinin ve anayasal meşruiyetin,
ülkenin ve halkın koruyucusu ol-
duğunu ve anayasayı ihlal etme-
yeceğini vurguladığı konuşmasında
Ammar, protestoculardan ülkenin
anayasal bir boşluğa girmemesi
Gannuşi hükûmetinin devrilmesi
çağrısına devam etmemelerini ta-
lep etmiştir.

Tunus ordusu, 2011 yılı başında
Tunus’ta yaşanan değişim hareketi
ve kitlesel halk ayaklanmasındaki
tutumu ile diğer Arap ordularına
kıyasla kapasite-sayı açısından kü-
çük olmasına rağmen yüksek pro-
fesyonelliğe ve sağlam kurumsal
yapıya sahip olduğunu göstermiş-
tir. Ordu teşkilatının Tunus’ta Bin
Ali rejiminin düşmesinden sonraki
uygulamaları, bu kurumun iktidarı
kontrol etmekten ya da yönetimde
nüfuz sahibi olmaktan ziyade ül-
kenin güvenliği ve korunması ile
ilgilendiğini göstermiştir. 
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