
seta Analiz
.

S E T A  |  S i y a s e t ,  E k o n o m i  v e  T o p l u m  A r a ş t ı r m a l a r ı  V a k f ı  |  w w w . s e t a v . o r g  |  K a s ı m  2 0 1 1

DEVRİMDEN DEMOKRASİYE 
TUNUS’UN SEÇİMİ
UFUK ULUTAŞ, FURKAN TORLAK



UFUK ULUTAŞ, FURKAN TORLAK

 

S ayı:  46  |   K as ım 2011

S E T A  
A N A L İ Z

DEVRİMDEN DEMOKRASİYE 
TUNUS’UN SEÇİMİ

 

2 0 1 1 © Y a y ı n  h a k l a r ı  m a h f u z d u r

seta Analiz
.

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ   | 4

II. SÖMÜRGE DÖNEMİNDEN OTORİTERYANİZME TUNUS   | 5

III. YASEMİN DEVRİMİ’NE GİDEN YOL   | 7

IV. SİYASİ PARTİLER   | 8

V. TUNUS’UN İLK DEMOKRATİK SEÇİMLERİ   | 12

VI. “YENİ TUNUS”UN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ   | 15

VII. “YENİ TUNUS”-“YENİ TÜRKİYE”   | 20

VIII. SONUÇ   | 22



D E V R İ M D E N 
D E M O K R A S İ Y E 
T U N U S ’ U N  S E Ç İ M İ

3

ÖZET

“Arap Baharı” olarak anılan Ortadoğu’daki değişim sürecinin ilk olarak başladığı ülke olan Tu-
nus’ta 23 Ekim 2011 tarihinde kurucu meclis seçimleri gerçekleştirilmiştir. Bu seçim sonrası oluşan 
kurucu meclis öncülüğünde tamamlanması beklenen Anayasa hazırlama süreci, hem Tunus hem de 
bölgedeki değişim süreci açısından büyük öneme sahiptir. Gelinen nokta itibariyle Tunus bir yandan 
devrim sürecini ateşleyen ekonomik darboğazla, diğer taraftan toplumsal uzlaşı ekseninde yaşana-
bilecek sorunlarla karşı karşıyadır. Ülkenin içerisinde bulunduğu geçiş sürecinde uluslararası rekabe-
tin yoğunlaşacak olması, bir yandan yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmesi açısından faydalı olabilecek-
ken diğer yandan ise Tunus’u bir uluslararası çatışma ortamına dönüştürme ihtimali bulunmaktadır.

Bu raporda Tunus’ta Yasemin Devrimi’ni gerekli aynı zamanda mümkün kılan tarihi arka plana ve 
devrim sürecine değinilmiştir. Seçimler öncesinde, sırasında ve sonrasında ülkede ortaya çıkan siyasi 
tablonun sunulmaya çalışıldığı raporda seçim sonuçlarının muhtemel yansımalarına da dikkat çekil-
miştir. Raporda, Tunus seçimlerinden sonra oluşacak “Yeni Tunus”un uluslararası ilişkileri ele alınmış, 
bu bağlamda ülkenin eski kolonyal hamisi Fransa, Arap Baharı sürecini yönlendirebilme ve Tunus’tan 
bir model ülke çıkarma çabası içerisinde olan Amerika Birleşik Devletleri’nin pozisyonları irdelenmiş-
tir. Öte yandan son yıllarda kaydettiği gelişmeler ile Ortadoğu’daki değişim sürecinin gündemine 
oturan Türkiye’nin Arap dünyası ile ilişkilerinin dinamikleri ve geleceği üzerine de değerlendirmeler-
de bulunulmuştur.
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I. GİRİŞ

“Arap Baharı” olarak anılan Ortadoğu’daki değişim sürecinin ilk olarak başladığı ülke 

olan Tunus’ta 23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen kurucu meclis seçimleri, bu 

sürecin içerisinde yer alan ülkelerde yapılan ilk serbest ve adil seçimler olarak tarihe 

geçmiştir. Devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali’nin ülkeyi terketmesiyle birlikte 

başlayan geçiş sürecinde yüzün üstünde parti kurulmuş ve ülke genelde sorunsuz ge-

çen bir propaganda ve kampanya sürecinden geçerek seçimleri yine sorunsuz ve adil 

olarak gerçekleştirmiştir. Bu raporun yazarlarının da aralarında bulunduğu uluslarara-

sı gözlemci heyetleri,1 Tunus’taki seçimleri takip etmiş ve seçim sonrasında yayınlanan 

gözlemci raporlarında seçim sürecinin sorunsuzluğu ve demokratik işleyiş ile alakalı 

olumlu görüşlerini aktarmışlardır.2 

Bu raporda Tunus’ta Yasemin Devrimi’ni gerekli aynı zamanda mümkün kılan tarihi 

arka plana ve devrim sürecine kısaca değinilecektir. Seçimler öncesinde, sırasında ve 

sonrasında ülkede ortaya çıkan siyasi tablo sunulacak ve seçimlerin muhtemel sonuç-

ları üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise Tunus seçimlerinden sonra oluşacak “Yeni 

Tunus”un uluslararası ilişkilerine değinilecek ve bu bağlamda ülkenin eski kolonyal 

hamisi Fransa, Arap Baharı sürecini yönlendirebilme ve Tunus’tan bir model ülke çıkar-

ma çabası içerisinde olan Amerika Birleşik Devletleri, son yıllarda kaydettiği gelişme-

ler ile Ortadoğu’daki değişim sürecinin gündemine oturan Türkiye ve Arap dünyası ile 

ilişkilerinin dinamikleri ve geleceği üzerinde durulacaktır. 

1.  Ufuk Ulutaş ve Furkan Torlak 20-25 Ekim tarihleri arasında inceleme ve gözlemlerde bulunmak üzere Türk 
Dışişleri Bakanlığının Tunus’a gönderdiği Milli Gözlemci Heyetinde yer almıştır. 

2.  Bknz. “Carter Center Preliminary Statement Tunisian National Constituent Assembly Elections”, 25 Ekim 
2011, http://www.cartercenter.org/news/pr/tunisia-102511.html, Erişim tarihi: 1 Kasım 2011, “Parliamentary 
observers applaud Tunisian elections”, 24 Ekim 2011, http://www.osce.org/pa/84325, Erişim tarihi: 1 Kasım 2011. 

DEVRİMDEN DEMOKRASİYE 
TUNUS’UN SEÇİMİ
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eğitimi almış 
ve bu süreçte 
Arapça eğitimi 
zayıflamıştır. 

II. SÖMÜRGE DÖNEMİNDEN OTORİTERYANİZME TUNUS

Tunus, tarihi kökenleri itibariyle Berberilere ev sahipliği yapmış, Fenikelilerin en önemli 

siyasi, ekonomik ve askeri merkezlerinden birisi olmuştur. M.Ö. 9. yüzyılda Fenikeliler, 

bugün başkent Tunus içerisinde yer alan Kartaca’yı kurmuş ve Akdeniz’de büyük bir 

deniz gücünü yönetmişlerdir. Nitekim Kartaca, Roma ile yürütülen savaşların merkezi 

haline gelmiş, MÖ. 146’da Romalılar tarafından işgal edilen Kartaca, 1. yüzyılda Hıris-

tiyanlaşmış, 5. yüzyılın ortalarında bölgeye Vandallar, 7. yüzyılda ise Araplar girmiş, 

Arap kabilelerin bölgeye göçleri ve Berberi ayaklanmaları bastırmaları sonucu bölge 

büyük ölçüde Araplaşmıştır. Uzun yıllar Hafsilerin kontrolünde kalan ülkeye İspanyol 

akınları başlamış ve bir süre Tunus, Osmanlılarla İspanya ve müttefikleri arasında nü-

fuz savaşlarına sahne olmuştur.

1574’te Tunus Osmanlı hâkimiyetine girmiş, yaklaşık üç-dört bin civarında yeniçeri ül-

kede konuşlanmış, dış saldırılara karşı Tunus’u korumuş ve ülke Osmanlı Padişahı tara-

fından atanan Paşalar tarafından yönetilmiştir. Bu dönemde Tunus, Akdeniz’deki Türk 

gemileri için bir barınak olmuş, ülke içerisinde gündelik işlerin yürütülmesini daha çok 

yerel Şeyhler üstlenmiş, Osmanlı, Tunus’un içyapısına önemli müdahalelerde bulunma-

mış, nitekim bir süre sonra “Dayı” denilen Osmanlı askerleri merkezi yönetimden uzak 

olmanın getirdiği fırsattan yararlanarak kendi otoritelerini kurmuşlardır. Arap yazarlar, 

Osmanlı hâkimiyeti döneminde Türklerin yabancı işgalciler gibi kendilerini halktan ayrı 

tutmadığını bizzat yerel halka karışıp onlar gibi yaşadıklarını nakletmektedir.3

Öte yandan 18. yüzyılın ortalarında Osmanlı egemenliği zayıflamış, Muhammed Sadık 

bey döneminde askeri alanda ve özellikle Hayrettin Bey döneminde pek çok sahada 

başlatılan reform çabaları bir ölçüde başarılı olsa da sınırlı kalmış ve içeride direnişle 

karşılaşmış, diğer taraftan yöneticilerden kaynaklanan sorunlar yerel halkın idareci-

lere olan güvenini sarsmıştır. Yine bu dönemde Suudi Arabistan’da başlayan Vahabi 

Hareketi’nin kurucusu Muhammed b. Abdulvahhap, Tunus Beyine yazdığı mektupla 

Tunus halkını Vahabilik akımını benimseye çağırmış, ancak başta Şeyh Ömer el Mah-

cup ve Şeyh İsmail et Temimi olmak üzere önde gelen Tunus uleması yazdıkları karşı 

mektupta Vahabiliğe yanıt vermişlerdir.4

19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa’nın Kuzey Afrika’daki etkinliği artmış, İngiltere’nin 

de desteğiyle Fransızlar Tunus’u işgal etmiş, Tunus Beyi ile Bardo Anlaşması’nı 12 Ma-

yıs 1881’de imzalamış ve Tunus, Fransız himayesine girmiştir. Bu dönemde Fransızlar 

hayatın her alanına müdahale etmiş, yeniden düzenlenen eğitim sistemi sonucu öğ-

renciler öncelikli olarak Fransızca eğitimi almış ve bu süreçte Arapça eğitimi zayıfla-

mıştır. Fransız mandasına karşı ilk direniş Şeyh Muhammed Senusi tarafından başla-

tılmış, daha sonra bu direnişi Zeytune Medresesi devrimci önderlerinden el Mekki b. 

3.  Hasan Muhammed Cevher, Tunus, s. 50, Daru’l Mearif, Mısır: 1961.

4.  Abdurrezzak el Hamami, Min Gazaya’l Fikri’d Dini bi Tunus, s.114-115, ed Daru’t Tunusiyye li’n Neşr, Tunus: 
1992.



S E T A  
A N A L İ Z

6

Cumhurbaşkanı 
Bin Ali döneminde 

Tunus hukuksuz 
tutuklama, medya 

üzerinde yoğun 
kontrol, hükümet 

muhaliflerine 
ve insan hakları 
savunucularına 

karşı baskı, 
kovuşturma ve 

işkence gibi insan 
hakları ihlallerine 

şahit olmuştur.

Azuz devam ettirmiştir. Yine Fransız mandasına karşı Tunus’taki tasavvufi hareketlerin 

de direndiği gözlenmiştir.5 

1934’te Habib Burgiba, Yeni Anayasa Partisi’ni kurmuş ve Fransızlar tarafından illegal 

olarak nitelendirilen bir bağımsızlık hareketini başlatmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasın-

da ülke müttefik ve mihver ülkelerinin mücadele alanına dönüşmüştür. İlerleyen yıl-

larda bağımsızlık mücadelesi hız kazanmış ve nihayetinde Fransızlar 1954’te Tunus’a 

ilişkin politika değişikliğine gidip ulusal liderlerle iletişim kurmuşlardır. Mart 1956’da 

Bardo Anlaşması iptal edildikten sonra Tunus bağımsızlığını kazanmıştır. 25 Temmuz 

1957’de kraliyetin ilga edilmesiyle birlikte Tunus Cumhuriyeti kurulmuş ve Habip Bur-

giba ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.

1961’de Habip Burgiba ile General Charles De Gaulle’in ilişkileri bozulmuş ve Bizerte 

Krizi’sinde Fransız-Tunus orduları karşı karşıya gelmiş, sonunda 15 Ekim 1963’te ül-

kedeki son Fransız askerleri de çekilmişlerdir. Mart 1975’te Burgiba, parlamento tara-

fından “Ömür boyu Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı” olarak seçilmiş ve tek parti rejimi 

kurulmuştur. 1978’de Tunus Genel İşçi Sendikası tarafından başlatılan protestolar sert 

bir şekilde bastırılmış ve sendika liderleri tutuklanmıştır. Gerginliğin tırmandığı süreç-

te ilk kez çok partili parlamento seçimleri 1981’de düzenlenmiş ve seçimleri Sosyalist 

Anayasal Parti ezici çoğunlukla kazanmıştır.

7 Kasım 1987’de Başbakan Zeynelabidin Bin Ali, sağlık sorunları nedeniyle görevi bı-

rakan Cumhurbaşkanı Burgiba’dan görevi almıştır ki modern Tunus tarihinde bu süreç 

“sessiz devrim” olarak kayıtlara geçmiştir. 2 Nisan 1989’da Bin Ali Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerini kazanmış, partisi Anayasal Demokratik Parti ise parlamentodaki tüm san-

dalyeleri elde etmiştir. Cumhurbaşkanı Bin Ali, 1994, 1999 ve 2004’te Cumhurbaşkan-

lığı görevine tekrar seçilmiştir.

Cumhurbaşkanı Bin Ali döneminde Tunus hukuksuz tutuklama, medya üzerinde 

yoğun kontrol, hükümet muhaliflerine ve insan hakları savunucularına karşı baskı, 

kovuşturma ve işkence gibi insan hakları ihlallerine şahit olmuştur.6 Gözlemciler Tu-

nus’un dünyanın en baskıcı rejimlerinden birisi olduğunu, basın-internet ve diğer öz-

gürlüklerin bulunmadığını vurgulamışlardır.7 Bu baskı ortamı ülkeyi sarsan büyük bir 

ekonomik kriz dalgasıyla şartları iyice zorlaştırmış, toplumsal ve bölgesel dengesizlik-

lerin öne çıktığı süreç sosyal patlamaya zemin hazırlamıştır. Halk ekonomik, toplumsal 

ve siyasi şartlarını iyileştirebilmek, yolsuzluklara son vermek ve genel özgürlükleri te-

min edebilmek amacıyla yeni bir hareket başlatmıştır.

5.  Et Telili el Uceyli, et-Turuk’us Sufiyye ve’l Istimar’il Fıransi bi’l Bilad’it Tunusiyye (1881-1939), s.77-78 Menşurat 
Kulliyetu’l Adab bi Menube, Tunus: 1992.

6.  Amnesty International Yearbook 010, Tunisia, http://www.amnesty.org/en/region/tunisia/report-2010 
Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

7.  Christopher Walker and Vanessa Tucker for Freedom House, ‘Tunisia: the Arab Spring’s Pivotal Democratic 
Example’, available at: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=694 Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.
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III. YASEMİN DEVRİMİ’NE GİDEN YOL

Tunus’ta devrime giden süreç, polis memuru Fadiye Hamdi’nin tezgâhına el koyup 

tartakladığı Tunuslu genç Muhammed Buazizi’nin 17 Aralık 2010’da kendisini yakma-

sıyla başlamış, hastanede hayatını kaybeden Buazizi’nin cenaze törenine katılan kala-

balıklar rejimi protesto etmiştir. Protesto gösterilerini durdurmayı başaramayan Tunus 

Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali, çıkan çatışmalarda da çok sayıda insanın hayatını 

kaybetmesi üzerine 14 Ocak 2011’de Tunus’u terk etmek zorunda kalmış ve ülkede 

katı laikliğin mimarlarından olmasına rağmen ironik bir şekilde Suudi Arabistan’a iltica 

etmiştir. Bin Ali’nin ülkeyi terketmesiyle başlayan geçiş sürecinde eski Meclis Başkanı 

Fuad Mubzi geçici devlet başkanı, Muhammed Gannuşi ise Başbakan olmuştur.

Ancak Başbakan Muhammed Gannuşi, devrik Başkan Bin Ali’ye yakın olmak ve eski re-

jim yanlılarını hükümette tutmak suçlamasıyla muhaliflerin sokaklarda yaptığı baskıya 

dayanamayıp 27 Şubat’ta istifa etmek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine geçici Devlet 

Başkanı Fuad Mubzi’, Eski Dışişleri Bakanı Elbaci el Sebsi’yi Başbakanlığa getirmiştir. 

Eski kabinelerde görev almamış isimlerden teknokrat bir hükümet kuran El Sebsi, Bin 

Ali’nin temel iki gücü olan siyasi polis ile devletin güvenlik kurumlarını ilga ederek 

görevine başlamıştır.8 Eski rejim artıklarının tasfiyesi devam etmiş, bu doğrultuda 9 

Mart’ta Tunus yüksek mahkemesi, eski rejimi temsil eden Anayasal Demokratik Top-

luluk Partisi’ni kapatmıştır. 26 Nisan’da ise El Sebsi, eski rejimin iktidar partisinin öne 

çıkan isimlerinin 24 Temmuz seçimlerine katılamayacağını açıklamıştır. 

8–10 Mayıs tarihlerinde hükümetin ülkeyi demokrasiye taşıdığından endişe eden 

halk, sokaklara dökülmüş, çıkan olaylarda 200 kadar gösterici tutuklanmıştır. Bu gös-

terilerin yarattığı gerginlik ortamına cevaben Fuad el Mubzi 10 Mayıs’ta, Kurucu Ulusal 

Meclis Seçimlerine ilişkin kararnameyi onaylamıştır. 8 Haziran’da ise El Sebsi, özgür ve 

şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla seçimlerin 23 Ekim tarihine ertelendiği-

ni açıklamıştır. 1 Ekim’de Tunus’ta ilk özgür seçimlerin propaganda kampanya dönemi 

başlamış ve 11 bin aday kurucu meclisteki 217 sandalye için rekabete girişmiştir.9

Tunus kurucu meclis seçimleri, Arap devrimlerinin yaşandığı ülkeler içerisindeki ilk 

seçimler olması bakımından özel bir öneme sahiptir. Seçim sonucu oluşacak kurucu 

meclis, geniş yetkileri dolayısıyla Tunus’un siyasi kaderini tayin edecektir. Zira kurucu 

meclis bir yıl içerisinde 1959’da hazırlanan ve devlet başkanına geniş yetkiler veren 

eski anayasanın yerine yeni anayasayı yazmaktan sorumlu olacaktır. Meclis ayrıca se-

çildiği dönem boyunca iktidarı devralacak hükümeti de belirleyecektir. 

Bu doğrultuda Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonucu oluşabilecek mec-

lisin kurucu niteliğini göz önünde bulundurarak Tunus toplumunun farklı kesimlerinin 

8.  Tunus: el Sebsi yu’linu hukumetehu ve’d dahiliyye tulği emn’id devle, CNN Arabic, http://arabic.cnn.
com/2011/Tunisia/3/7/tunisia.newgov/index.html, Erişim tarihi: 5 Kasım 2011.

9.  Bed’il hamleti’l İntihabiyye fi Tunus li’htiyari cemiyyeti siyağati’d dustur, BBC Arabic, 1 Ekim 2011, http://
www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/10/110925_tunisia_election.shtml, Erişim tarihi: 5 Kasım 2011.
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temsilini sağlayabilmek amacıyla “nisbi seçim sistemi”ni benimsemiştir. Bu sisteme 

göre seçimlere herhangi bir baraj getirilmemekte, seçimlerde aday olan bağımsız lis-

telerle parti listeleri aldıkları oy oranında kurucu mecliste temsil edilmektedir. Yüksek 

Seçim Kurulu yetkilileri bu sistemin mecliste bir siyasi parti mozaiğine yol açacağını 

itiraf etmekle birlikte, sistemin meclisin temsil gücünü artıracağını ve bu yolla seçim 

sonuçlarından sadece birkaç büyük partinin yararlanmayacağını iddia etmektedir.10

Öte yandan seçimlerin demokratik ve barışçıl bir ortamda serbest, adil ve şeffaf bir 

şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini izlemek üzere seçim sürecinde Tunus Bağım-

sız Yüksek Seçim Kurulu’na akredite 14,083 gözlemci görev yapmıştır.11 Bu gözlemci-

lerden 13,422’si yerel gözlemci olup 13,392’si çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı 

olarak, 43’ü ise bağımsız olarak çalıştı. 661 uluslararası gözlemciden 52’si Arap ülkele-

rinden 609’u ise ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen gözlemcilerden oluşuyor-

du. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da 10 kişilik bir Ulusal Gözlemci Heyeti ile 

seçimleri yerinde izledi.

IV. SİYASİ PARTİLER

Devrim öncesi sadece yedi partinin faaliyet gösterdiği Tunus’ta, devrim sonrası siyasi 

partilerin kuruluşunun kolaylaşmasıyla birlikte siyasi partilerin sayısı yüzü aşmıştır12. 

Bu çerçevede kendisini merkez sağ, merkez sol, merkez, sosyalist, sağcı, çevreci, sol-

cu, İslamcı, bağımsızlıkçı, Marksist, Marksist Leninist, yeni solcu, Arap Birliği yanlısı, 

işçi yanlısı, İlerici, reformist, sosyal demokrat, sosyal özgürlükçü, komünist, bilimsel 

sosyalist vb. şekilde niteleyen partilerin seçimlere katıldığı gözlenmiştir.13 Uluslararası 

basına siyasi partilerin programları arasındaki bir rekabetten çok kimlik eksenli kutup-

laşmalar yansımış, seçimlerde esas yarış dini söylemi önemseyen muhafazakâr olu-

şumlar ile laiklik vurgusunu öne çıkaran merkez sol partiler arasında geçmiştir. Seçim 

sonuçlarına göre öne çıkan partiler ve söylemleri aşağıda özetlenmiştir.

1- En Nahda Partisi (Hizb’un Nahda): Müslüman Kardeşler’den ilham alan bir grup Tu-

nuslu düşünür tarafından 1981’de kurulmuş, Bin Ali döneminde laik rejimi silah zo-

ruyla devirmeye teşebbüsle suçlanan hareketin binlerce üyesi tutuklanmıştır. 1 Mart 

2011’de resmi olarak faaliyet izni alan14 en Nahda Partisi, uluslararası basın tarafından 

10.  A.g.e. A.g.e.

11.  El Heyeti’l ulya el mustakille li’l intihabat,  El Heyeti’l ulya el mustakille li’l intihabat, http://www.isie.tn/Ar/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8
%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_7_127,
5 Kasım 2011.  

12.  “El İntihabati’t Tunusiyye,” Radio Sawa, 21 Ekim 2011,  “El İntihabati’t Tunusiyye,” Radio Sawa, 21 Ekim 2011, http://www.radiosawa.com/iraq/arabic_news.
aspx?id=8067591, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

13.  “Mukaddime havle’l itticahat’is siyasiyye,”  “Mukaddime havle’l itticahat’is siyasiyye,” http://www.partistunisie.com/ar/Orientations_Politique--1.html, 
Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

14.  Hareketu’n Nahda, En Neş’e,  Hareketu’n Nahda, En Neş’e, http://www.ennahdha.tn/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8
%A9, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.
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ılımlı İslamcı15 veya merkez sağ16 parti olarak tanımlanmaktadır. Diğer Tunuslu partile-

re göre halk tabanında daha iyi örgütlendiği belirtilen partinin lideri Raşid el Gannuşi, 

20 yıl sürgünde kaldığı İngiltere’den devrim sonrası ülkesine dönmüştür. 

Türkiye’nin kendileri için bir model teşkil ettiğini belirten Gannuşi, İslam ve modernite 

arasında bir denge kurmaya çalıştıklarını söylemektedir. Seçim sürecinde uzlaşma ve 

diyalog eksenli meşruiyet arayışına giren en Nahda Partisi, seçim sonrası ulusal birlik 

hükümetinin kurulmasından yana olduğunu her vesileyle vurgulamıştır.17 Seküler ke-

sim tarafından gizli ajandası olmakla suçlanan en Nahda Partisi’nin liderini batılı dip-

lomatlar “ılımlı” bulmakla birlikte parti yönetiminden çeşitli isimlerin bu siyasi hareketi 

radikalleştireceğinden yana endişe ettiklerini vurgulamaktadır.18

Seçim döneminde “Tunus için Özgürlük, Adalet ve Kalkınma” başlıklı bir seçim beyan-

namesi yayınlayan en Nahda Partisi19, tam anlamıyla demokratik bir siyasal rejimin ku-

rulmasını, kapsamlı bir ekonomik ve toplumsal kalkınmanın sağlanmasını savunmak-

ta; Tunus’u “dini İslam, dili Arapça, rejimi cumhuriyet, önceliği devrimin hedeflerini 

gerçekleştirmek olan bağımsız ve özgür bir devlet” olarak tanımlamakta; parlamenter 

sistemin kurulmasıyla halkın egemenliği kazanacağını vurgulamakta; yargı bağımsız-

lığıyla “ümran”ın esası olan adaletin tesis edilebileceğini belirtmekte; anayasa mahke-

mesinin kurulmasıyla anayasanın üstünlüğünün tesis edilebileceğini söylemekte; he-

sap verilebilirlik ve şeffaflığın artırılmasının gerekliliğine inanmakta; askeri kurumların 

görev sınırları içerisinde güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Sivil toplumun olgun bir yönetimin destekleyici unsuru olduğunu belirten en Nahda 

Hareketi, sendikal hakların garanti altına alınmasını savunmakta; geçiş döneminin uz-

laşma hükümetiyle yapılması gerektiğini vurgulamakta; dış politikada AB, ABD, Afrika 

Birliği, Arap Birliği ülkeleri ile Türkiye’yle ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar te-

melinde güçlendirmenin önemine dikkat çekmekte; adalet, kalkınma ve refah eksenli 

bir ekonomik program önermekte; 2012-2016 ekonomik kalkınma vizyonu sunmakta; 

sağlık sigorta sisteminin yapılandırılmasını; eğitime yatırım yapılmasını; gençliğe, ço-

cuklara ve aileye ilişkin çeşitli politikalar geliştirilmesini desteklemektedir.

2- Cumhuriyet için Kongre Partisi (el Mu’temer min ecli’l Cumhuriyye): 8 Mart 2011’de faa-

liyet izni alan parti, kendisini seküler bir oluşum olarak tanımlamaktadır.20 Ayrıca parti-

15.  “Tunisia legalises Islamist group Ennahda”, BBC, 1 Mart 2011,  “Tunisia legalises Islamist group Ennahda”, BBC, 1 Mart 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-
africa-12611609, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011; “Tunisian leader returns from exile,” Al Jazeera, 20 Ocak 2011, http://
english.aljazeera.net/news/africa/2011/01/2011130111220856971.html, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

16.  Matthew Kaminski, “On the Campaign Trail With Islamist Democrats”, The Wall Street Journal, 26 Ekim 2011,  Matthew Kaminski, “On the Campaign Trail With Islamist Democrats”, The Wall Street Journal, 26 Ekim 2011, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204777904576651361230968584.html?mod=googlenews_
wsj, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

17.  “Intihabat Tunus� en Nahda fi’l mukaddime teliha ahzab yesariyye,” el Yevm’us Sabi’, 24 Ekim 2011,  “Intihabat Tunus� en Nahda fi’l mukaddime teliha ahzab yesariyye,” el Yevm’us Sabi’, 24 Ekim 2011, http://
www.youm7.com/News.asp?NewsID=519688&SecID=88&IssueID=168, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

18.  “el Ahzab’ur reisiyye fi’l intihabati’t Tunusiyye,” eş Şark el Ewsat, 23 Ekim 2011,  “el Ahzab’ur reisiyye fi’l intihabati’t Tunusiyye,” eş Şark el Ewsat, 23 Ekim 2011, http://www.aawsat.com/
details.asp?section=4&issueno=12017&article=646329&feature=, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

19.  “Bernamecu Hareketi’n Nahda,”  “Bernamecu Hareketi’n Nahda,” http://www.365p.info/livre/index.html, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

20.  “Tunisia: who are the opposition leaders?,” The Telegraph, 18 Ocak 2011,  “Tunisia: who are the opposition leaders?,” The Telegraph, 18 Ocak 2011, http://www.telegraph.co.uk/
news/worldnews/africaandindianocean/tunisia/8265285/Tunisia-who-are-the-opposition-leaders.html, Erişim 
Tarihi: 5 Kasım 2011.
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nin liberal bir ajandayı takip ettiği ve “merkez sol” parti olarak siyasi arenada yer aldığı 

belirtilmektedir. 21 Munsif el Merzuki, Abdurrauf el İbadi, Muhammed Abbu, Fethi el 

Harbi, Zuhur Kurde ve Semir b. Amir gibi isimlerin liderliğini yaptığı partinin22 sloga-

nı “halkın egemenliği, vatandaşın onuru, devletin meşruiyeti” şeklinde özetlenmiştir. 

Parti, Müslüman bir Arap ülkesinde rasyonel temelde modernleşmeyi kökleştirmeyi 

hedeflediğini söylemekte ve seçimlerin başından beri ulusal bir uzlaşma hükümetin-

den yana olduğunu vurgulayarak23 ittifaklara açık olduğu sinyalini vermektedir.

“Tunus için iddialı program” başlığı altındaki seçim beyannamesiyle halkın karşısına 

çıkan parti, anayasal ve hukuki reformlar çerçevesinde siyasi ve toplumsal yapıda ra-

dikal ve kapsamlı bir değişime gidilmesi; yargı organlarının bağımsızlık ve etkinliğini 

sağlayacak somut tedbirler alınması; vatandaşa hizmeti esas alan ve modern kurum-

larını oluşturmuş bir güvenlik sisteminin kurulması; sosyal adalet ilkesini esas alan 

dışa açık ve modern bir ekonomi programının yapılandırılması; servetin yeniden da-

ğılımını esas alan bir vergi düzenlemesinin yapılması; çevreyle uyumlu bir ekonomik 

programın benimsenmesi; tüm vatandaşların layık oldukları bir sağlık sigorta sistemi 

kapsamına alınması, demokrasiye hizmet edecek şekilde özgür bir medyanın yapılan-

dırılması, özgür Arap halklarının birliğini güçlendirecek ve adil davaları destekleyecek 

bir dış politikanın izlenmesi gibi söylemleri benimsemektedir.24

3- Özgürlük, Adalet ve Kalkınma için Halkın Talebi Partisi (El Arizatu’ş Şabiyye li’l hurriyyeti 

ve’l adaleti ve’t tenmiye): 3 Mart 2011’de Tunus gündeminde yer edinen Halkın Talebi 

Partisi, Londra’dan Arapça yayın yapan El Mustakilla kanalının sahibi gazeteci-yazar 

Muhammed el Haşimi el Hamidi tarafından kurulmuştur. el Hamidi’nin, 1980-1992 

yılları arasında muhalif en Nahda Hareketi’ne üye olduğu ancak 1992’de hareketten 

ayrıldığı belirtilmektedir. El Hamidi’nin bu tarihten sonra devrik rejim lideri Bin Ali ile 

güçlü ilişkiler kurduğu söylenmekte, ancak bu iddialar kendisi tarafından yalanlan-

maktadır.25 Ayrıca parti, seçimlerin finansmanı noktasında çeşitli suçlamalarla karşı 

karşıya kalmıştır. 26

Popülist söylemleriyle dikkat çeken partinin seçim programında öne çıkan vaatler, de-

mokratik bir anayasa, ücretsiz sağlık hizmeti, işsizlik maaşı, emekliler için ücretsiz taşı-

ma, insan hakları ofisi ve yurt dışındaki Tunuslu işçiler için bir bakanlık kurulması gibi 

21.  “Tunisia: Key players,” BBC, 27 Şubat 2011,  “Tunisia: Key players,” BBC, 27 Şubat 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12214649, Erişim 
Tarihi: 5 Kasım 2011; Sam Bollier, “Who are Tunisia’s political parties?,” Al Jazeera English, 9 Ekim 2011, http://
english.aljazeera.net/indepth/features/2011/10/201110614579390256.html, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

22.  el Mu’temer min ecli’l cumhuriyye, el Mekteb’us Siyasi,  el Mu’temer min ecli’l cumhuriyye, el Mekteb’us Siyasi, http://www.cpr.tn/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=75&Itemid=66&lang=ar, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

23.  “İntihabat Tunus� en Nahda fi’l mukaddime teliha ahzab yesariyye,” 24 Ekim 2011,  “İntihabat Tunus� en Nahda fi’l mukaddime teliha ahzab yesariyye,” 24 Ekim 2011, http://www.youm7.
com/News.asp?NewsID=519688&SecID=88&IssueID=168, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

24.  Parti programının özeti niteliğinde hazırlanan seçim beyannamesinin tam metni için bkz.  Parti programının özeti niteliğinde hazırlanan seçim beyannamesinin tam metni için bkz. http://www.cpr.
tn/images/programmes/prgcpr_ar.pdf, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

25.  “Aridha Chaabia, ‘Popular Petition,’ Shocks Tunisian Politics,”, Tunisia Live, 27 Ekim 2011,  “Aridha Chaabia, ‘Popular Petition,’ Shocks Tunisian Politics,”, Tunisia Live, 27 Ekim 2011, http://www.tunisia-
live.net/2011/10/27/aridha-chaabia-popular-petition-shocks-tunisian-politics/, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

26.  “Tunisian coalition government ‘in 10 days’,” Al Jazeera English, 28 Ekim 2011,  “Tunisian coalition government ‘in 10 days’,” Al Jazeera English, 28 Ekim 2011, http://english.aljazeera.net/
news/africa/2011/10/2011102810143529175.html, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.
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maddelerden oluşmaktadır. Halkın Talebi Partisi, Tunus’ta başkanlık sistemini, yetkile-

rin cumhurbaşkanı ile meclis arasında bölüştürülmesini; her ay işsizlere 200 dinar öde-

me yapılmasını; devletin her kademesinde yolsuzlukla mücadele edilmesini; ücretsiz 

eğitim programına dair bir ulusal stratejinin belirlenmesini; tarımın ülke ekonomisin-

deki rolünün güçlendirilmesini; yatırımlar için daimi fuarların kurulmasını; kadınların 

toplumsal kazanımlarının korunmasını; insan hakları ve hukuka saygılı güvenlik gücü 

yapılandırılmasını savunmaktadır.27

4- İş ve Özgürlükler için Demokratik Forum Partisi (Hizbu’t tekettul’id demokrati min ecli’l 

ameli ve’l hurriyyat): 25 Ekim 2002’de faaliyet izni alan partinin, sosyal demokrasi ve 

sekülerizm ekseninde politika yaptığı belirtilmekte ve siyasi arenada merkez sol parti 

olarak yer aldığı ifade edilmektedir. Demokratik Forum Partisi ayrıca Sosyalist Enter-

nasyonal’e üyedir. Bin Ali’nin devrilmesi sonrası kurulan kabinede kısa bir dönem Sağ-

lık Bakanlığı yapıp kabinedeki eski rejim yanlılarına tepki olarak istifa eden Mustafa 

bin Cafer liderliğindeki parti, kendisini demokrasi ve açılım yanlısı olarak görmekte ve 

seçim öncesinde diğer demokratik partilerle koalisyona sıcak baktığına dair yaptığı 

açıklamalarla dikkat çekmektedir.28

Demokratik Forum Partisi, parti programını 100 öneride özetlediği seçim beyanname-

sinde, devrim kazanımlarını koruyup diktatörlüğe son veren ve ikinci cumhuriyetin 

kurulması niteliğinde yeni bir anayasanın hazırlanmasını, bu çerçevede siyasi alan ile 

dini alanın ayrıştırılmasını, hukuk devletinin kökleşebilmesi için yönetimde eşitlik, va-

tandaşlık hakları, basın özgürlüğü gibi yeni ilkelerin benimsenmesini; dış politikada 

halkın eğilimleri ve medeniyet kökenlerine uygun yeni bir yönelişin geliştirilmesini, 

bu çerçevede ulusal egemenliğin korunmasını, Tunus-Avrupa ortaklık anlaşmasının 

gözden geçirilmesini, Arap ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine kat-

kıda bulunulmasını, demokratik bir Arap Birliği’nin oluşturulmasını; özel girişim ve 

yatırımın teşvik edileceği, yeni istihdam alanlarının oluşturulacağı adil ve güçlü bir 

ekonomi programının hayata geçirilmesini  savunmaktadır.29.

5- İlerici Demokratik Parti (el Hizbu’d Demokrati el Tekaddumi): 1988’de İlerici Sosyalist 

Parti adında kurulan parti, 2001 kongresinde adını İlerici Demokratik Parti olarak de-

ğiştirmiştir.30 En Nahda’dan sonra Tunus’taki en örgütlü parti olduğu söylenen İlerici 

Demokrat Parti, kendisini merkez sol parti olarak tanımlamakta ve ülkedeki seküler 

kesimin önderliğini yapmaktadır. Bin Ali döneminde faaliyet göstermesine izin verilen 

ender partilerden birisi olan İlerici Demokrat Parti’nin kurucusu ve lideri olan Necip el 

Şabi, geçici hükümet döneminde bakanlık yapmıştır. Partinin Genel Sekreteri Meyye 

el Ceribi, Tunus’ta ilk kadın parti genel sekreteridir.

27.  a.g.e. a.g.e.

28.  “Sualun ve cevab: el İntihabati’t Tunusiyye,” BBC Arabic, 18 Ekim 2011,  “Sualun ve cevab: el İntihabati’t Tunusiyye,” BBC Arabic, 18 Ekim 2011, http://www.bbc.co.uk/arabic/
middleeast/2011/10/111017_qa_tunisia_elections.shtml, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

29.   http://www.ettakatol.org/programme/Prog_ar/, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

30.  El Hizbu’d demokrati et-tekaddumi, Nebze tarihiye, 17 Ocak 2007,  El Hizbu’d demokrati et-tekaddumi, Nebze tarihiye, 17 Ocak 2007, http://pdpinfo.org/spip.php?article4604, 
Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.
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Seçim programını “siyasi, ekonomik ve toplumsal” başlıklara ayıran İlerici Demokratik 

Parti, siyaset başlığı altında bireyin haklarının devletin haklarının önünde tutulmasını 

ve garanti altına alınmasını; kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı çoğulcu bir demokrasinin 

yarı başkanlık sistemi çerçevesinde işletilmesini; bağımsız bir yargının oluşturulup, 

tüm kurumlar üzerinde kararları geçerli olan bir anayasa mahkemesinin kurulmasını; 

hazırlanacak yeni anayasanın referanduma sunulmasını savunmaktadır.31 Parti, eko-

nomi başlığı altındaysa ülkenin alt yapısının güçlendirilmesi; teknoloji ve yenilikçilik 

üzerine kurulu bir ekonomik yapılanmayı; yatırımların teşviki için gerekli düzenle-

melerin yapılması; ülkenin sanayi altyapısının geliştirilmesi; bilimsel araştırmaların 

desteklenmesi; medya teknolojisine yatırım yapılması; tarımın güçlendirilmesi gibi 

söylemleri öne çıkartmaktadır.32 Toplumsal başlık altında ise Tunus halkına modern ve 

adil vergilendirme sistemi, sağlık ve sosyal hizmetler konusunda çalışmalar, gençleri 

topluma başarılı bir şekilde entegre edebilmek için eğitimde ve sosyal hayatta fırsat 

eşitliği ve kadınların hukuki haklarını güçlendirecek adımlar vaad edilmektedir.33

V. TUNUS’UN İLK DEMOKRATİK SEÇİMLERİ

Tunus’ta 23 Ekim 2011 tarihinde yapılan Kurucu Meclis seçimlerine halkın ilgisi olduk-

ça yoğun olmuş ve katılım tüm beklentilerin de üzerinde gerçekleşmiştir. Yüksek Se-

çim Kurumu Genel Sekreteri Bubekr Binsayir, seçim listelerinde kayıtlı olan 4.1 milyon 

seçmenin % 90’ının sandık başına giderek oy kullandığını, kayıtlı olmayan seçmenlerin 

çoğunun da oy kullananlar arasında olduğunu açıklamıştır.34 Nitekim seçim merkezle-

rinde oy verme işlemi saat 18:00 itibariyle sona ermesine rağmen merkez önlerindeki 

kuyrukların halen daha bitmemiş olduğu görülmüştür.35 Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 

Kemal el Cendubi, seçimlere genel katılımın toplamda %70 dolaylarında olduğunu 

duyurmuştur.36

Tunus’tan sivil toplum ve parti temsilcilerinden müşahitlerin de katılımıyla gerçek-

leşen seçimleri izleyen ABD ve AB’den gelen uluslararası gözlemcilerin ortak kanaati 

seçimlerin demokratik ve barışçıl bir ortamda serbest, adil ve şeffaf bir şekilde gerçek-

leştiği yöndedir.37 Aynı kanaat, İslam İşbirliği Teşkilatı gözlemci heyetinin yaptığı açık-

31.  El Hizbu’d demokrati et-tekaddumi, el Bernamec’us siyasi,  El Hizbu’d demokrati et-tekaddumi, el Bernamec’us siyasi, http://www.pdp.tn/ar/cms_items/view/25/
element:141/, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

32.  El Hizbu’d demokrati et-tekaddumi, el Bernamec’ul iktisadi,  El Hizbu’d demokrati et-tekaddumi, el Bernamec’ul iktisadi, http://www.pdp.tn/ar/cms_items/view/25/
element:141/, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011. 

33.  El Hizbu’d demokrati et-tekaddumi, el Bernamec’ul ictimai,  El Hizbu’d demokrati et-tekaddumi, el Bernamec’ul ictimai, http://www.pdp.tn/ar/cms_items/view/25/
element:143/, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

34.  “Muşareke tefugu kulle tevekku bi’n tihabati Tunus”, El Cezire, 24 Ekim 2010,  “Muşareke tefugu kulle tevekku bi’n tihabati Tunus”, El Cezire, 24 Ekim 2010, http://www.aljazeera.net/NR/
exeres/88C0C477-666C-411D-8534-B006236EBC20.htm, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

35.  Türkiye Milli Gözlemci Heyeti gözlemidir.  Türkiye Milli Gözlemci Heyeti gözlemidir. 

36.  “Nisebetu’l muşareke garebet seb’in bi’lmie,” Eş Şark’ul Evsat, 24 Ekim 2011,  “Nisebetu’l muşareke garebet seb’in bi’lmie,” Eş Şark’ul Evsat, 24 Ekim 2011, http://aawsat.com/details.asp?
section=4&issueno=12018&article=646550&feature=, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

37.  “İşade duveliyye bi’ntihabati Tunus,”  El Cezire, 26 Ekim 2011,  “İşade duveliyye bi’ntihabati Tunus,”  El Cezire, 26 Ekim 2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8B9B342F-
26E1-4E55-AD44-561FDFC4C59C.htm, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.
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lama ile paylaşılmış38, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi, “Tunus seçimlerinin 

demokrasinin güçlendirilmesi noktasında örnek alınacak bir model teşkil ettiğini”39 

söylemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da “Ulusal Kurucu Meclis seçimleri-

nin yüksek katılımla, demokratik ve barışçıl bir ortamda gerçekleştirilmiş olmasından” 

duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.40

Bununla birlikte seçimlerin resmi olmayan sonuçlarının pazar gecesinden itibaren, 

resmi sonuçların ise salı günü açıklanacağının önceden bildirilmiş olmasına rağmen 

bu takvime uyulmadığı gözlenmiştir. Oysa seçimlerin gerçekleştiği pazar gecesi itiba-

riyle sandıklarda sayımlar bitmiş, birleşim merkezlerinde ise nihai sonuçların açıklana-

bilmesi için çalışmalar yürütülmeye başlanmıştı. Buna rağmen seçim sonuçları ancak 

perşembe gecesi geç saatlerde açıklanabilmiştir. Nitekim seçim sonuçlarına dair yapı-

lan genel açıklama, uluslararası gözlemcileri tatmin etmemiş, uluslararası gözlemciler 

daha detaylı bir açıklama talebini gündeme getirmiştir.41

Seçimin nihai resmi sonuçları itibariyle Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı detaylı açıkla-

ma (bkz. Tablo 3) dikkate alındığında beş parti meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu 

ele geçirmiş, geri kalan 22 parti veya bağımsız liste ise parlamentoda (bkz. Tablo 1 ve 

Tablo 2) toplamda ancak 37 sandalye elde edebilmiştir. Buna göre seçimlerden birinci 

çıkan en Nahda Partisi 89 milletvekili, ikinci çıkan Cumhuriyet için Kongre Partisi (CPR) 

29 milletvekili, üçüncü çıkan Halkın Talebi Partisi (al-Aridha) 26 milletvekili, dördüncü 

çıkan Demokratik Forum Partisi (FDTL) 20 milletvekili, beşinci çıkan İlerici Demokratik 

Parti ise 16 milletvekili çıkartabilmiştir.42

Seçimlerin ilk sonuçlarının açıklanmasının ertesi günü seçimlerden başarıyla çıkan en 

Nahda Partisi, düzenlediği basın toplantısında parti programının özgürlüklerle çeliş-

mediğini, Tunuslu her erkek ve kadının ifade, düşünce, kıyafet özgürlükleri gibi hak-

lara sahip olduklarını, tüm bunlara devletin karışamayacağını açıklamıştır.43 En Nahda 

lideri Gannuşi, bu toplantıda siyasi partilerle istişare ederek hareket edeceklerini, baş-

ta turizm sektörü olmak üzere tüm sektörlerin canlandırılacağını söylemiştir. Gannuşi, 

ayrıca kendi şahsi twitter ve facebook adreslerinde yaptığı açıklamada seçim sonuçla-

rını medeni bir şekilde kabul eden tüm partilere, seçim sürecinde emeği geçen yetki-

lilere teşekkür etmiş ve uzlaşma ilkesi üzerinden hareket edeceklerini vurgulamıştır.44

38.  “Munazzameti’t teavun’ul İslami tuşidu bitunus,” 25 Ekim 2011,  “Munazzameti’t teavun’ul İslami tuşidu bitunus,” 25 Ekim 2011, http://www.oic-oci.org/topic_detail.asp?t_
id=5906&x_key=, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

39.  “El Arabi: İntihabatu Tunus nemuzecun yuhteza,” el Beyan, 30 Ekim 2011,  “El Arabi: İntihabatu Tunus nemuzecun yuhteza,” el Beyan, 30 Ekim 2011, http://www.albayan.ae/one-
world/arabs/2011-10-31-1.1529537, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

40.  “Tunus Ulusal Kurucu Meclis Seçimleri Hk.,” TC Dışişleri Bakanlığı, 28 Ekim 2011,  “Tunus Ulusal Kurucu Meclis Seçimleri Hk.,” TC Dışişleri Bakanlığı, 28 Ekim 2011, http://www.mfa.gov.tr/
no_243_-28-ekim-2011_-tunus-ulusal-kurucu-meclis-secimleri-hk_.tr.mfa, Erişim tarihi: 5 Kasım 2011.

41.  “Da’ve lineşri netaici intihabat Tunus mufassaleten,” El Cezire, 5 Kasım 2011,  “Da’ve lineşri netaici intihabat Tunus mufassaleten,” El Cezire, 5 Kasım 2011, http://www.aljazeera.net/NR/
exeres/EBFC2872-AB40-46BC-9901-277247AE8AC3.htm, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

42.  “en Netaic’ul evveliyye li’l intihbat,”  “en Netaic’ul evveliyye li’l intihbat,” http://www.isie.tn/, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

43.  “en Nahda tedmainnu’t Tunusiyyin ala mustakbel’il bilad,”, Hareket’un Nahda, 28 Ekim 2011,  “en Nahda tedmainnu’t Tunusiyyin ala mustakbel’il bilad,”, Hareket’un Nahda, 28 Ekim 2011, http://bit.ly/
uYmgj0, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.

44.   http://www.facebook.com/rached.ghannoushi/posts/266006616769283, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2011.
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Tablo 1. Ulusal Kurucu Mecliste sayısal olarak sandalye dağılım

Tablo 2. Ulusal Kurcu Mecliste yüzdelik olarak sandalye dağılımı

Bu arada BM Genel Sekrteri Ban Ki-Moon ve ABD Başkanı Barack Obama, Tunus’ta ger-

çekleşen ilk demokratik seçimleri kutlamış, Tunus’a iki günlük bir ziyaret düzenleyen 

Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek, seçim sonuçlarını desteklediğini duyur-

muştur. Buzek ayrıca, din-devlet ilişkileri ayrımına dikkat edilmesi durumunda Hıris-

tiyan demokrasilerde olduğu gibi Tunus’ta da başarılı olunabileceğini vurgulamıştır.45 

45.  “el Berleman’ul Avrubbi yera enne suud dimokratiyye İslamiyye ve necahuha mumkinun fi Tunus,” eş Şark’ul  “el Berleman’ul Avrubbi yera enne suud dimokratiyye İslamiyye ve necahuha mumkinun fi Tunus,” eş Şark’ul 
Evsat, 2 Kasım 2011, http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=647916&issueno=12027, Erişim 
Tarihi: 5 Kasım 2011.
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Bununla birlikte devrim sürecinde ikircikli bir pozisyon sergileyen Fransa’nın seçim 

sonuçlarına ilişkin açıklama yapmakta gecikmesi Tunus’ta tepkilere neden olmuş, en 

Nahda Partisi, Fransa’nın bu tutumunu açıkça eleştirmiş ve Fransız medyasını Tunus 

devrimi ve demokrasine ilişkin küçük düşürücü yayınlarını sonlandırmaları noktasın-

da uyarmıştır.46

VI. “YENİ TUNUS”UN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ

23 Ekim’de geçekleştirilen seçimler, “Yeni Tunus”un hem iç siyasetinin hem de dış po-

litikasının inşası için önemli bir adım niteliğindedir. Halkın iradesinin devlet idaresine 

yansımaya başladığı bu adımın hem Tunus hem Arap dünyası hem de Ortadoğu coğ-

rafyasında güç denklemi içerisinde yer alan dış aktörler üzerinde etkileri olacaktır. Bu 

sebepten Tunus seçimlerine sadece Tunus bağlamında değil, bölgesel hatta küresel 

ölçekte de bakmak gerekmektedir. Zira, Tunus’un karşı karşıya olduğumuz yeniden 

kuruluş süreci, Ortadoğu bölgesinin yeniden şekillenmesinin bir parçasıdır ve bu sü-

reç tüm farklılıklara rağmen diğer bölge ülkelerindeki süreçlerle paralellikler taşımak-

tadır.  

Seçim sonrasında Tunus’un şekillenmesinde ülkenin sömürge geçmişi, sömürge son-

rası dönemde Burgiba ve Bin Ali’nin idaresi altında kurduğu uluslararası ilişkileri ve 

tecrübe ettiği baskıcı modernite ve otoriteryanizm önemli rol oynayacaktır. Bu dö-

nemlerle birlikte Yasemin Devrimi sürecinde yaşanan olaylar ve uluslararası aktörle-

rin devrime ve “Yeni Tunus”a bakışları ve bu süreçte takındıkları tavırlar da ülkenin 

yeniden şekillenecek ilişkiler ağının tayininde belirleyici olacaktır. Bu noktada tarihsel 

olarak Tunus’un siyasi, ekonomik ve kültürel dünyasında büyük nüfuz sahibi olmuş 

Fransa’nın ve Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan yeni aktörlerle işbirliği imkânlarını 

bulmaya ve bu süreçte Tunus’tan Arap dünyası için bir model ülke yaratmaya çalışan 

ABD’nin ve Arap dünyasının Tunus’a yönelik pozisyonlarını ve önümüzdeki süreçte 

Tunus ile kuracakları ilişkilerin parametrelerini incelemekte fayda vardır.

Ülkede Bin Ali’nin eliyle devam ettirilen Fransa tekelinin devrim ile birlikte sona erme 

ve özellikle ABD gibi uluslararası aktörlerin Yeni Tunus’a girme sinyallerinin verilmesi, 

Tunus’un önümüzdeki dönemde küçük çaplı bir uluslararası rekabet bölgesine döne-

ceğine işaret etmektedir. Bu rekabetten en fazla etkilenecek olan ülke şüphesiz Bin 

Ali devrinde kendisine tanınan öncelikler için bundan sonra başka ülkelerle rekabete 

girmek durumunda kalacak olan Fransa’dır. Fransa’nın Tunus’taki otoriter idareye ver-

diği tarihsel destek ile birlikte devrim sürecinde meydana gelen özellikle iki gelişme 

Fransa’nın Yeni Tunus’ta karşılaşacağı muhtemel zorlukların zeminini hazırlamıştır. 

Gelişmelerden ilki Fransa’nın Tunus’ta başlayan gösterilere ve rejimin göstericilere 

şiddetle karşılık vermesine sessiz kalmasıdır. Bu sessizlik kimilerince Fransa’nın Kuzey 

46.   http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=647916&issueno=12027
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Afrika’daki gelişmeleri okuyamaması şeklinde, kimilerince de Fransa’nın Bin Ali rejimi-

ne verdiği açık çek olarak yorumlanmıştır.47 Fransa’nın Tunus’un iç işlerine karışmak 

istemediği yönündeki açıklamaları ise48, ülkenin Tunus’ta ve diğer birçok eski sömür-

gelerindeki müdaheleci geçmişi dikkate alındığında kamuoyunda inandırıcı bulun-

mamıştır.49 

Fransa için Tunus, kültürel ve siyasi nüfuzu altında yaşayan, péril vert’e (yeşil tehlike) 

yani “İslami tehlikeye” karşı tampon vazifesi gören bir ülkedir. Ayrıca, Fransa yıllık 90 

milyon Avroluk direk yatırımı ile Tunus’ta en çok şirketi bulunan ve Tunus’un en büyük 

ticaret ortağı olan ülke konumundadır.50 Bu sebepten Fransa Tunus’ta statükoyu özgür-

lüklere tercih eden bir yaklaşıma sahip olmuş, statükonun korunmasını milli çıkarları 

için önemli görmüştür. Örneğin Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, 2008’deki Tu-

nus ziyaretinde ülkenin özgürlükler alanının genişlediğini iddia etmiş, bu iltifat Tunus-

lu insan hakları temsilcileri tarafından öfkeyle karşılanmıştı.51 Yine devrimin akabinde 

Tunus rejimiyle kişisel ilişkileri ortaya çıkan Fransa Dışişleri Bakanı Michèle Alliot-Marie 

istifa etmek zorunda kalmıştı.52 Tunus devriminin başlangıcında Tunus’taki rejime dik-

tatörlük denmesinin abartı olduğunu canlı yayında iddia eden Fransız Kültür ve İletişim 

Bakanı Frédéric Mitterrand da benzer şekilde tepki toplamıştı.53 

Fransa’nın Tunus’ta olduğu gibi Cezayir ve Fas gibi diğer Mağrib ülkelerinde de statü-

koyu savunmasında ekonomik çıkarlar ve İslami hareketlerin zaferi gibi çekincelerin 

yanısıra bu ülkelerde çıkacak karışıklık sonucu kendi ülkelerine yönelmesi muhtemel 

mülteci ve yasadışı göçmen akını da önemli bir rol oynamaktadır. Tunus’ta bu akın 

daha çok coğrafi yakınlık sebebiyle İtalya’ya doğru yaşandıysa da bu göçmenlerin ço-

ğunun nihai durağı olan ve yoğun Tunuslu nüfusuna sahip Fransa da bu süreci endişe 

ile izleyen ülkelerin başında yer almıştır. 

Fransa’nın Tunus’ta yaşananların bir protestodan öte devrim niteliği taşıdığını idrak 

etmesi ise zaman almıştır. Fransa Bin Ali’nin ülkeyi terk etmesinden ancak bir gün 

sonra 15 Ocak’ta Tunus’ta demokratik geçişin gerekliliği söylemine başlayabilmiş ve 

47.  “France faces criticism over soft touch with Tunisia”,  “France faces criticism over soft touch with Tunisia”, France24, http://www.france24.com/en/20110113-
france-faces-criticism-over-light-touch-with-tunisia-unrest-diplomacy, Erişim tarihi: 2-11-2011

48.  “France Seen Wary of Interfering in Tunisia Crisis”,  “France Seen Wary of Interfering in Tunisia Crisis”, New York Times, http://www.nytimes.com/2011/01/17/
world/africa/17france.html?_r=1 , Erişim tarihi: 3-11-2011. En Nahda Partisi’nin Tuzer 1. sıra milletvekili adayı 
Hafız el Esved de özel mülakatımızda Tunus halkının Fransa’nın Tunus devrimini desteklemediğini bildiğini, 
söylemiştir. Mülakat tarihi: 22 Ekim 2011.

49.  Fransa’nın Cezayir iç savaşındaki pozisyonu  Fransa’nın Cezayir iç savaşındaki pozisyonu 

50.  “Les relations commerciales entre la France et la Tunisie”,  “Les relations commerciales entre la France et la Tunisie”, France Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.
fr/fr/pays-zones-geo_833/tunisie_411/france-tunisie_1247/index.html#sommaire_2,  Erişim tarihi: 4-11-2011 

51.  “Tollé après les propos de Nicolas Sarkozy sur les libertés en Tunisie”,  “Tollé après les propos de Nicolas Sarkozy sur les libertés en Tunisie”, 20Minutes.fr, http://www.20minutes.
fr/politique/228471-Politique-Tolle-apres-les-propos-de-Nicolas-Sarkozy-sur-les-libertes-en-Tunisie.php, Erişim 
tarihi: 4-11-2011

52.  “Les parents d’Alliot-Marie ont fait aff aire avec Aziz Miled en Tunisie”,  “Les parents d’Alliot-Marie ont fait affaire avec Aziz Miled en Tunisie”, Le Monde, http://www.
lemonde.fr/politique/article/2011/02/15/les-parents-d-alliot-marie-ont-fait-affaire-avez-aziz-miled-en-
tunisie_1480669_823448.html, Erişim Tarihi: 3-11-2011

53.  “Frédéric Mitterrand : “Dire que la Tunisie est une dictature univoque me semble exagéré”,  “Frédéric Mitterrand : “Dire que la Tunisie est une dictature univoque me semble exagéré”, Le Post, 
http://www.lepost.fr/article/2011/01/10/2366147_frederic-mitterrand-dire-que-la-tunisie-est-une-dictature-
univoque-me-semble-exagere.html, Erişim tarihi: 3-11-2011
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eski rejimin mensupları için finansal sınırlamalar getireceğini açıklamıştır.54 Bu geç 

kalmışlık ile birlikte geçiş sürecinde ülkedeki doğal müttefikleri olan bazı seküler ke-

simler üzerinden siyasi denklem içerisinde kalma çabası da Fransa’nın Yeni Tunus’taki 

nüfuzunun eskiye oranla sınırlı olacağının işaretlerini vermiştir. Bu doğrultuda Nah-

da Hareketi’nin %40’ın üzerinde oy olması ve merkez-sol ve pan-Arap eğilimleri olan 

Cumhuriyet için Kongre ve yine merkez-sol Demokratik Forum partileriyle koalisyon 

kurma aşamasında olması; diğer yandan Fransız sekülerliği üzerinden seçim kampan-

yası yürüten ve Fransa ile yakın ilişkileri olan İlerici Demokratik Parti’nin seçimlerde 

hezimete uğraması da Fransa’nın Yeni Tunus’taki hareket alanını kısıtlayacak ikinci 

önemli gelişme olmuştur. 

Fransa ve seçimlerin galibi Nahda Hareketi arasında bir kan uyuşmazlığından söz et-

mek mümkündür. Fransa’nın Tunus bağlamında ancien rejimi temsil etmesi, Nahda’nın 

da kendisini ancien rejimin antitezi olarak ikame etmeye çalışması bu kan uyuşmaz-

lığının sadece bir yönüdür. Fransa’daki Tunuslu İslami hareketin, Bin Ali-Fransa işbirli-

ğinin getirdiği kısıtlamalara maruz kalması aynı zamanda Nahda’nın İslamcı düşün-

cesindeki milli-manevi değerlerin korunması vurgusu ve Fransa’nın bu bağlamda en 

büyük meydan okumayı teşkil etmesi de Nahda ile Fransa arasındaki gerginliği açık-

layabilir. Seçimlerde Nahda’nın büyük farkla önde olduğunun anlaşılmasıyla birlikte 

Gannuşi’nin yaptığı ilk açıklamada Tunus’un Arap kimliğine vurgu yapması, yarı Fran-

sızca yarı Arapça konuşulmasının bir “dil kirliliği” olduğunu ve eğitimin millileştirilmesi 

için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etmesi ideolojik düzlemde Fransa’nın Yeni 

Tunus’ta karşılaşacağı problemlerden bazılarına işaret etmektedir.55 Birçok Kuzey Af-

rikalı muhalifin aksine, Fransa’nın Bin Ali’nin baskısıyla vizesini iptal etmesi sebebiyle 

Gannuşi’nin sürgün hayatının büyük kısmını Londra’da geçirmesi de yukarda anlatılan 

ayrılığın örneklerinden birisidir.

Bütün dezavantajlarıyla birlikte Fransa Tunus’taki uzun siyasi varlığının getirdiği bazı 

avantajları korumaktadır. Yeni dönemde zorluklar yaşayacaksa da Fransa’nın ekono-

mik ve kültürel nüfuzunun tamamen ortadan kalkması mümkün görünmemektedir. 

Gannuşi’nin tabiriyle yarı Arapça yarı Fransızca konuşan Tunuslular için Fransa bütün 

olumsuzluklarına rağmen müreffeh yaşamı temsil etmektedir. Bu sebeptendir ki an-

ketlere göre Tunus’tan göç etmek isteyen Tunusluların en popüler durağı Fransa’dır.56 

Sömürge devrinden beri devam eden beraber iş yapma tecrübesi, iletişim kolaylığı ve 

ülkede bir çok mekanizmanın Fransız modelinde çalışması Fransa’yı Tunus’taki ulusla-

rarası rekabette avantajlı konuma sokmaktadır. 

54.  “Paris pr�t � bloquer les comptes du clan Ben Ali en France”,  “Paris pr�t � bloquer les comptes du clan Ben Ali en France”, Le Monde, http://www.lemonde.fr/afrique/
article/2011/01/15/l-elysee-dit-surveiller-les-avoirs-financiers-tunisiens-en-france_1466190_3212.html, Erişim 
tarihi: 3-11-2011

55.  “Al-Gannuşi: At-ta’rib al-esasi ve nahnu zidde ‘ettelevvüs elluğavi”,  “Al-Gannuşi: At-ta’rib al-esasi ve nahnu zidde ‘ettelevvüs elluğavi”, Al-Wasat Al-Tunisiyye, http://www.
tunisiealwasat.com/article-1341#.TrVWrkPpfUA , Erişim tarihi: 3-11-2011

56.  Neli Esipova ve Julie Ray,  Neli Esipova ve Julie Ray, One in Four in North Africa Desired to Migrate Before Unrest, Gallup Poll Briefing; 
4/29/2011, p3-3, 1p 
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Fransa’nın Tunus üzerindeki nüfuzunda gerileme söz konusu olacaksa da Yeni Tunus 

Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmenin yollarını arayacaktır. Bunda Tunus ile Avrupa 

arasındaki coğrafi yakınlık, ticari ilişkilerin yoğunluğu ve Avrupa’da yasal veya yasadı-

şı statülerle yaşayan Tunusluların çokluğu önemli bir etken olacaktır. Devrim sonrası 

Tunus’a sağladığı finansal desteği artıran AB de ilişkilerin geliştirilmesine önem ver-

diğini ortaya koymuştur. AB ülkeleri bir yandan Tunus’taki ticari varlıklarını korumaya 

ve demokratik geçişe katkıda bulunmaya çalışırlarken, diğer yandan ise olası siyasi ve 

ekonomik sıkıntıların zorunlu kılacağı göç problemi konusunda da ön alıcı tedbirler 

almaktadırlar. Bu doğrultuda devrim sonrasında AB ile geçici Tunus hükümet arasın-

da özel bir görev grubu kurulmuş ve bu gurup yoluyla Tunus’a AB nezdinde imtiyazlı 

ortaklık statüsü kazandırılması, serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin başlaması, 

sivil toplumun güçlendirilmesi, eğitim projelerinin geliştirilmesi ve göç meselesinde 

koordinasyon sağlanması gibi konularda ortak çalışmanın zemini hazırlanmıştır.57 

Yeni şekillenen Ortadoğu’da eski nüfuzunu devam ettirmenin yollarını arayan ve İsla-

mi hareketlerin yükselişi gibi yeni gerçekliklerle yüzleşme durumunda kalan ABD’nin 

Tunus özelinde bölgesel değişimlere karşı pozisyonuna bakmakta fayda vardır. Zira, 

Tunuslular nezdinde Batılı devletler arasında en yüksek popülariteye sahip olan 

ABD’nin Yeni Tunus’taki rolü ve Fransa-ABD arasındaki nüfuz mücadelesi, ülke aydın-

larının ve halkın en fazla tartıştığı konulardan birisidir.58   

Tunus’taki nüfuzu ve etkinliği Fransa ve AB kadar güçlü olmasa da ABD, Bin Ali dev-

rinde Tunus ile pozitif ilişkiler yürütmüş, özellikle 11 Eylül sonrası dönemde laik Tunus 

ile terörizmle mücadele eksenli işbirliği yürütmüş bir ülkedir.59ABD’nin Tunus ile derin 

ve stratejik bir ilişkisi olmamasına rağmen Tunus’ta yaşanan olayların ABD’nin stra-

tejik işbirliği içerisinde olduğu diğer bölge ülkelerine sıçrama potansiyeli sebebiyle 

Bin Ali rejimine karşı başlarda net tavır alamamıştır. Tunus devriminin ilerleyen süreç-

lerinde özellikle Hüsnü Mübarek’in de görevi bırakmasından sonra ABD, bazı bölge 

ülkeleri için demokratik geçiş retoriğini benimsemiştir. Şu an gelinen noktada ABD’nin 

Tunus’tan demokratik ve Batı ile iyi ilişkilere sahip bir Arap ülkesi modeli çıkarmaya 

çalıştığı söylenebilir60. Tunus’taki demokratik geçişin yumuşak olmasının mücavir ül-

kelerdeki geçiş süreçlerine de katkıda bulunacağını düşünen ABD, ülkedeki seçimle-

re önem atfetmiş ve Yeni Tunus’un şekillenmesinde rol sahibi olabilmek için finansal 

57.  “EU-Tunisia relations state of play and next steps”, 27 Eylül 2011,  “EU-Tunisia relations state of play and next steps”, 27 Eylül 2011, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=MEMO/11/635&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en, Erişim tarihi: 8 Kasım 
2011.

58.  Tunus’ta ikametimiz boyunca yaptığımız mülakatlarda Tunuslu aydınların ve halkın en fazla dillendirdiği  Tunus’ta ikametimiz boyunca yaptığımız mülakatlarda Tunuslu aydınların ve halkın en fazla dillendirdiği 
hususlardan birisi Tunus-ABD ilişkileri ve ABD’nin Yeni Tunus’taki yükselişiydi. 

59.  Mark Levine, “Tunisia: How the US got it wrong”,  Mark Levine, “Tunisia: How the US got it wrong”, Al-Jazeera.com, 16-1-2011, http://english.aljazeera.net/
indepth/opinion/2011/01/20111167156465567.html, “Obama calls for free and fair Tunisia elections”, Al-Ahram, 
14-1-2011, http://english.ahram.org.eg/News/3900.aspx  

60.  “Tunisie: Clinton salue un ‘exemple’”,  “Tunisie: Clinton salue un ‘exemple’”, Le Figaro, 25-10-2011, http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2011/10/25/97001-20111025FILWWW00305-tunisie-clinton-salue-un-exemple.php, Erişim Tarihi: 1-11-
2011. Eski Tunus-ABD İş Konseyi Başkanı işadamı Modher Benayed de özel mülakatımızda bu modeli açıklarken 
Tunus’un bölgedeki selefi akımlara karşı bir set ve demokratik ve batı ile ilişkileri iyi olan bir ülke olmasının 
umulduğunu ifade etmiştir. Mülakat tarihi: 21 Ekim 2011.  
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destek kanallarını açmıştır. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığının Ortadoğu Ortaklık İn-

siyatifi (MEPI) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) destek programlarını koor-

dine etmektedir. Ayrıca ABD Barış Gönüllüleri, The Milennium Challange Corporation, 

Enterprise Fund, Açık Devlet Ortaklığı  (Open Government Partnership), the Overseas 

Private Investment Corporation, kredi garantileri ve Fulbright programı gibi kanallarla 

Tunus’taki nüfuzunu artırmaya çalışmaktadır.

Bu noktada vurgulanması gereken önemli bir husus, ABD’nin Fransa’nın aksine Nahda 

Hareketi’yle temas kurmak ve Nahda’nın şahsında Arap dünyasında İslam ve demok-

rasinin bağdaşabileceği mesajını vermek istemesidir. Şubat ayında iki önemli ABD Se-

natörünün, John McCain ve Joe Lieberman’ın Tunus’u ziyaret etmesi, Nahda Hareketi 

Genel Sekreteri Hamadi Cibali’nin Washington DC’de bu iki senatörle görüşmesi61, Lie-

berman’ın seçimlerden birkaç gün önce Wall Street Journal’da kaleme aldığı, ABD’nin 

Nahda Hareketi’yle diyalog kapılarını açık tutması gerekliliği üzerine yazısı62, ABD’nin 

Yeni Tunus’un baş aktörü Nahda’yla diyalog çabası içerisinde olduğunu ortaya koy-

maktadır. Gannuşi’nin seçim sonuçlarını değerlendirdiği basın açıklamasında Ameri-

ka ile tarihi ilişkilerin devam etmesi yönündeki ifadesi de Nahda’nın ABD ile ilişkilere 

Filistin meselesi gibi belirli kırmızı çizgiler haricinde sıcak baktığı anlaşılmaktadır.63 Bu 

durum ABD’yi Yeni Tunus’ta rakibi Fransa’ya göre avantajlı kılmaktadır. Ayrıca ABD, 

Nahda Hareketi ile ilişkiler yürüterek Mısır’daki muhtemel İhvan’ul-Muslimin iktidarına 

da kendisini hazırlamaktadır. 

Tunus seçimlerini Tunus-Arap dünyası ilişkileri bağlamında okuduğumuzda ise Tu-

nuslu tüm siyasi partilerin programlarında Arap Birliği üyesi ülkeleriyle ilişkileri ön-

celemesi dikkat çekmektedir. Nitekim Tunus, kendisini doğu ile batı, güney ile kuzey 

arasında köprü olarak gören bir ülkedir ve diplomasisini tanımlarken Arap dünyasında 

ekonomik entegrasyon ve işbirliğini öncelediğini dile getirmektedir.64 Ayrıca Tunus’ta-

ki siyasi partilerin birçoğu da Tunus Devrimi’nin Arap dünyası için bir ilham kayna-

ğı olması65 ve Tunus’un Arap dünyasında demokratik rejimleri destekleme ülküsünü 

programlarında öne çıkartmaktadır. Nitekim Tunus’un Libya Ulusal Geçici Konsey’e 

destek verdiği ve bu çerçevede Kaddafi’nin devrilmesinde önemli bir rol oynadığı da 

bilinmektedir. Tunus seçimlerini kazanan ve geçiş döneminde kurulacak hükümette 

etkin bir rol oynayacak olan Nahda Hareketi’nin lideri Gannuşi’nin seçimlerin hemen 

ardından Körfez ülkelerini ziyaret etmesi de Tunus-Körfez ilişkilerinin gelecek dönem-

de gelişeceğini göstermektedir.

61.  “Obama yedu’ Essebsi ila Vaşingtın limünaqaşa eddi’am el-Amerikiy li Tunus”,  “Obama yedu’ Essebsi ila Vaşingtın limünaqaşa eddi’am el-Amerikiy li Tunus”, Al-Arabiya.net, 3-10-2011, 
http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/03/169945.html, Erişim tarihi: 3-11-2011

62.  Joe Lieberman, The Arab Spring’s First Democratic Election, The Wall Street Journal, 20-10-2011,  Joe Lieberman, The Arab Spring’s First Democratic Election, The Wall Street Journal, 20-10-2011, http://
online.wsj.com/article/SB10001424052970204346104576637291577418566.html?mod=WSJ_Opinion_LEFTe, 
ETopOpinion 

63.  “El-Gannuşi yetmain el-dahil ve’l haric: Sadaqatina tarihiyye mea Amerika”,  “El-Gannuşi yetmain el-dahil ve’l haric: Sadaqatina tarihiyye mea Amerika”, Es-Sefir, 29-10-2011, http://
www.assafir.com/article.aspx?EditionId=1991&ChannelId=47108&ArticleId=3221, Erişim Tarihi: 2-11-2011.

64.   http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=155&L=1

65.  Tunus’ta Arap Birliği adına Uluslar arası gözlemci sıfatıyla bulunan Sudan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı  Tunus’ta Arap Birliği adına Uluslar arası gözlemci sıfatıyla bulunan Sudan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 
Dr. Celal Muhammed Ahmed de özel mülakatımızda Tunus’ta devrim sonrası izlenen süreçlerin Arap Baharı’nın 
yaşandığı diğer ülkelerde de takip edilebileceğini söylemiştir. Mülakat tarihi: 24 Ekim 2011.
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Kurucu Meclis seçimleri ve önümüzdeki bir yıl içerisinde tamamlanması beklenen 

Anayasa hazırlama süreci, Tunus açısından olduğu kadar Arap Dünyası’ndaki değişim 

süreci açısından da büyük öneme sahiptir. Tunuslular serbest ve açık bir şekilde ger-

çekleştirilen bu seçimlerle Arap Baharı sürecinde ilk somut demokratik adımı atarak, 

Libya ve Mısır gibi eski liderlerin devrildiği ve Suriye ve Yemen gibi çatışmaların hâliha-

zırda devam ettiği bölge ülkelerine hem örnek hem de moral kaynağı olmuştur. Mısır 

gibi devrim sonrası sürecin güçlü askeri yönetim sebebiyle sancılı geçtiği, Libya gibi 

aylar süren iç savaş yorgunu, Suriye ve Yemen gibi her gün onlarca muhalifin hayatını 

kaybettiği ülkeler için Tunus seçimleri bir başarı hikâyesi olmuştur. Fakat, şunun da 

altını çizmek gerekir ki Tunus’ta yaşanan sürecin benzerinin mezkur ülkelerde de ha-

yata geçirilmesi oldukça zordur. Dengeli ekonomisi, eğitimli ve güçlü orta sınıfı, ticari 

potansiyeli ve en önemlisi devrimi nispeten kansız gerçekleştirmesi sebebiyle Tunus, 

diğer ülkelerden belirgin farklara sahiptir. Bu noktada Tunus’un bu ülkeler için bir mo-

del olmaktan çok ilham kaynağı olacağını iddia etmek mümkündür. 

VII. “YENİ TUNUS”-“YENİ TÜRKİYE”

2000’li yılların başından itibaren kaydetmeye başladığı ekonomik ve siyasi değişim-

lerle, muhafazakârlıkla demokrasiyi bağdaştıran aynı zamanda birçok kere rekor sayı-

labilecek iktisadi büyüme rakamlarına ulaşan Türkiye, Tunus’ta hem devrim sonrasın-

da hem de seçim sürecinde en çok tartışılan ülkelerin başında yer almıştır. Türkiye ile 

Tunus arasında özellikle laiklik bağlamında 2000’lerin öncesinde benzerlikler kurul-

muş, örneğin Burgiba devrinin Mustafa Kemal, Bin Ali’nin ise İsmet İnönü Türkiye’si ile 

laiklik anlayışı, otoriter eğilimler ve kadın hakları gibi konularda benzerlikler taşıdığı 

iddia edilmiştir.66 Daha önce Ortadoğu coğrafyasında sıklıkla gündeme gelen “Türkiye 

modeli”, Yasemin Devrimi ile birlikte Tunus’un da gündemine oturmuştur. Bu durum 

Tunus’un hem sosyoekonomik arka planı hem de devrim sonrası ortaya çıkan siyasi 

tablosu ile ilişkilidir.

Türkiye’nin özellikle 2001 ekonomik krizinden sonra 10 senelik bir süre zarfında izle-

diği yol haritasının ve kaydettiği ekonomik gelişmenin, Tunus’ta devrimin en büyük 

sebeplerinden birisi olan ekonomik darboğaz için bir çıkış modeli olabileceği fikri 

ülkede birçok siyasi aktör tarafından paylaşılmaktadır.67 Birçok Arap ülkesinin aksine 

dengeli ekonomisi, eğitimli nüfusu ve ticari potansiyeliyle Tunus’un Türkiye örneğin-

den mülhem büyüme trendi yakalaması düşüncesi, birçok siyasi partinin seçim kam-

panyaları sırasında verdiği beyanatlarda yer almıştır. Sadece AK Parti ile aralarında 

paralellik kurulan Nahda Hareketi değil, Demokratik Forum ve irili ufaklı diğer birçok 

66.  Nahda Hareketi Siyasi Bürosundan Said Farjani ile özel söyleşi Nahda Hareketi Siyasi Bürosundan Said Farjani ile özel söyleşi

67.  “Hel tulqi al-intihabat al-Turkiyye bizilaliha al’el-meşhed al-siyasi fiy Tunus?”,  “Hel tulqi al-intihabat al-Turkiyye bizilaliha al’el-meşhed al-siyasi fiy Tunus?”, El-Şuruk, 15-6-2011, http://
www.tunipresse.com/article.php?id=63671, Erişim tarihi: 2-6-2011
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parti de ekonomik bağlamda Türkiye örneğinden bahsetmişlerdir.68 Bu sebepten Tür-

kiye örneği, geçiş dönemi Tunus’unda ekonomik ilerleme bağlamında gündemdeki 

yerini korumaya devam etmektedir.

Türkiye’yi Tunus’ta görünür kılan diğer bir husus ise İslamcı gelenekten gelen AK Par-

ti’nin İslam ve demokrasinin bağdaşabilmesinin başarılı bir örneği olmasıdır. İslamcı 

Nahda Hareketi, kendisini Tunus’un AK Partisi olarak lanse ederken, ülkede laiklik ve 

İslamcılık karşıtlığı çerçevesinde üretilen Nahda korkusunu Türkiye örneğini kullana-

rak hafifletme çabası içerisine girmiştir.69 Seçim kampanyalarını Türkiye’nin de alışık 

olduğu gibi laiklik vurgusu ve Şeriat korkusu üzerine kuran bazı laik partilere Nahda 

Hareketi, çoğulculuğa ve ülkede kazanılmış demokratik haklara saygılı olacağı ve bu 

yolda AK Parti’yi örnek aldığı şeklinde cevap vermiştir.70 

Türkiye Tunus bağlamında Nahda Hareketi ile özdeşleştirilse de altını çizmemiz gere-

ken husus şudur ki birçok siyasi hareket Türkiye’nin farklı özelliklerinin örnek alınması 

fikrini ortaya koymuşlardır. Tunuslu seküler kesimler Türkiye’nin laiklik geleneğine, si-

yasi programları ekonomi üzerine yoğunlaşan partiler ise Türkiye’nin ekonomik ge-

lişimine, muhafazakar partiler ise Türkiye’nin İslam-demokrasi bağdaşmasına vurgu 

yapmışlardır. Bu yönüyle baktığımızda Türkiye örneği Tunus’un geniş kitleleri ve siyasi 

akımları üzerinde karşılığı bulunan bir vakıadır. 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 21 Şubat’ta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 

Dönem Başkanı sıfatıyla ve 14-16 Eylül’de Başbakan Erdoğan’ın Kuzey Afrika turunun 

bir ayağı olarak Tunus’a düzenledikleri resmi geziler, Yeni Tunus ile Türkiye arasında-

ki ilişkilerin geleceği adına önemli mesajlar vermiştir. Davutoğlu’nun Tunus’ta İbn-i 

Haldun’a referans vererek yaptığı konuşma ve Başbakan Erdoğan’ın havaalanında 

karşılanmasından ülkeden ayrılmasına kadar gördüğü büyük ilgi ve imzalanan dost-

luk ve işbirliği anlaşması, Türkiye’nin seçim masrafları için Tunus’a yaptığı 250,000 do-

larlık nakdi yardım, Tunus’taki siyasi partilerin reklam kampanyalarını yöneten Türk 

şirketler,71 Türkiye’ye yakın Nahda Hareketi’nin seçimleri ezici çoğunlukla kazanması, 

Yeni Tunus’ta Yeni Türkiye’nin izlerini ve ikili ilişkilerin önemli miktarda artacağının bi-

rer göstergesidir.  

Tüm bu gelişmelere ve Türkiye ile Tunus arasındaki “psikolojik yakınlığa” rağmen, ikili 

ilişkilerin arzu edilen düzeye gelmesi zaman alacaktır. Türkiye’nin uzun senelerdir uzak 

68.  Bknz. “Gannuşi yesa’ linumuzec Turkiyya bihususiyye Tunusiyye”,  Bknz. “Gannuşi yesa’ linumuzec Turkiyya bihususiyye Tunusiyye”, El-Safir, 2-11-2011, http://www.assafir.
com/Article.aspx?EditionId=1994&ChannelId=47195&ArticleId=262&Author=, “Hel tulqi al-intihabat al-Turkiyye 
bizilaliha al’el-meşhed al-siyasi fiy Tunus?”, El-Şuruk, 15-6-2011, http://www.tunipresse.com/article.php?id=63671, 
Erişim tarihi: 2-6-2011, “Tunisian runner-up also taking Turkey as model”, Hurriyet Daily News, 30-10-2011, http://
www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=tunisian-runner-up-also-taking-turkey-as-model-2011-10-30

69.  “Kuzey Afrika’da Siyasal İslam” çalışmalarıyla tanınan Tunuslu akademisyen Prof. Allani Alaya özel  “Kuzey Afrika’da Siyasal İslam” çalışmalarıyla tanınan Tunuslu akademisyen Prof. Allani Alaya özel 
mülakatımızda, Gannuşi, Tunus’ta açıkça AK Parti tecrübesinden ilham almaktan bahsetmesinin ülkedeki 
seküler-sol kesimlere bir ölçüde güven telkin ettiğini belirtmiştir. Mülakat tarihi: 20 Ekim 2011.

70.  “Gannuşi yetahaddas an hukumet tehaluf sulasi ve yetatallau’ ila el-numuzec el-Turki”,  “Gannuşi yetahaddas an hukumet tehaluf sulasi ve yetatallau’ ila el-numuzec el-Turki”, El-Medine, 2-11-
2011, http://al-madina.com/node/336325 

71.  “Tunus’ta AKP seçim kazandırdı”,  “Tunus’ta AKP seçim kazandırdı”, Sabah, 25-10-2011, http://www.sabah.com.tr/Dunya/2011/10/25/
tunusta-akp-secim-kazandirdi
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kaldığı Kuzey Afrika jeopolitiğine yeniden girmesi, uluslararası rekabetin doğuracağı 

zorluklar ve Tunus üzerine çalışma yapan ve Arapçaya hâkim (özellikle Tunus lehçe-

sine) uzman azlığı, Türkiye’nin önünde duran en büyük meydan okumalar ve örne-

ğin Fransa gibi ülkelerle rekabete girebilmesinin önündeki en büyük engellerdir. Yeni 

Türkiye’nin Yeni Tunus’a ve Kuzey Afrika’ya intibak etmesi için bu engellere çözümler 

bulması elzemdir. 

VIII. SONUÇ

23 Ekim 2011’de gerçekleştirilen Kurucu Meclis seçimleri ve önümüzdeki bir yıl içeri-

sinde tamamlanması beklenen Anayasa hazırlama süreci72, hem Tunus açısından hem 

de bölgedeki değişim süreci açısından büyük öneme sahiptir. Önümüzdeki süreçte 

Tunus’u önemli meydan okumalar beklemektedir. Bu meydan okumaların ilki devrim 

sürecini ateşleyen en önemli etkenlerden birisi olan ekonomik sorunlardır. Bin Ali dev-

rini sembolize eden aile boyu yolsuzlukların ve rekabet noksanlığının, yeni dönemde 

sona erecek olması ülkenin ekonomisi için olumlu bir gelişmedir. Bununla birlikte bu 

geçiş sürecinde uluslararası rekabetin yoğunlaşacak olması bir yandan yabancı yatı-

rımcıyı ülkeye çekmesi açısından faydalı olabilecekken diğer yandan ise Tunus’u bir 

uluslararası çatışma ortamına dönüştürme ihtimali de bulunmaktadır. Bu noktada Tu-

nus’un kendi milli çıkarlarını ön planda tutan yerli ve rekabete açık bir iktisadi sistemi 

hayata geçirmesi büyük öneme sahip olacaktır.

Tunus’un bundan sonraki dönemde çözmek zorunda olduğu bir diğer problem de 

toplumsal uzlaşıda yol kat etmek olacaktır. Seçim kampanyalarında oluşturulmaya 

çalışılan laik-muhafazakâr kamplaşması, özellikle anayasanın hazırlanma sürecinde 

tekrar gündeme oturacak ve Kurucu Meclis’in hareket kabiliyetini sınırlandıracaktır. 

An Nahda Hareketi’nin büyük çoğunluğa sahip olması ve Cumhuriyet için Kongre ve 

Demokratik Forum Partileriyle kurduğu diyalog, bu kamplaşmanın da belirli kesimle-

rin direnişine rağmen çözülebileceği mesajını vermektedir. Bu geçiş süreci boyunca 

partilerin kurumsallaşma, diyalog ve sorun çözme becerileri, iktisadi programları ve 

ülkeyi yerelleştirme dereceleri, bu partilerin geçiş süreci sonrası Tunus’undaki güçleri-

ni ve konumlarını belirleyecektir. 

72.  Kutup Partisi’nin ileri gelenlerinden Kevser Latifi, özel mülakatımızda bu sürecin bir yılı aşma ihtimali  Kutup Partisi’nin ileri gelenlerinden Kevser Latifi, özel mülakatımızda bu sürecin bir yılı aşma ihtimali 
bulunduğunu dile getirmiştir. Mülakat tarihi: 24 Ekim 2011.
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Tablo 3 (Parti ve listelerin kazandığı sandalye sayısı)73

No Parti ve Listeler Kazandığı sandalye sayısı

1 En Nahda Hareketi 89

2 Cumhuriyet için Kongre Partisi (CPR) 29

3 Özgürlük, Adalet ve Kalkınma için Halkın Talebi 26

4 İş ve özgürlükler için Demokratik Forum (FDTL) 20

5 İlerlemeci Demokrat Parti (PDP) 16

6 Demokratik Modern Kutup 5

7 İnisiyatif Partisi 5

8 Tunus’un Ufukları 4

9 Devrimci Alternatif 3

10 Demokrat Sosyalistler Hareketi 2

11 Ulusal Demokratlar Hareketi 1

12 Halk Hareketi 2

13 Ulusal Özgür Birlik 1

14 Yeni Anayasal Parti 1

15 Kültürel Birleştirici Ulus Partisi 1

16 Adalet ve Eşitlik Partisi 1

17 İlerlemeci Mücadele Partisi 1

18 Demokratik Toplumcu Ulus Partisi 1

19 Liberal Mağrip Partisi 1

20 Şehitlere Vefa 1

21 Ümit Listesi 1

22 Geleceğin Sesi 1

23 Toplumsal Mücadele 1

24 Adalet Listesi 1

25 Vefa Listesi 1

26 Tunus için Ulusal Cephe 1

27 Bağımsız 1

   73

73.  “et Tasrih bi’n Netaic’in nihaiyye,”  “et Tasrih bi’n Netaic’in nihaiyye,” http://www.isie.tn/Ar/image.php?id=722, Erişim Tarihi: 21 Kasım 2011.



“Arap Baharı” olarak anılan Ortadoğu’daki değişim sürecinin ilk olarak başladığı 
ülke olan Tunus’ta 23 Ekim 2011 tarihinde kurucu meclis seçimleri gerçekleş-
tirilmiştir. Bu seçim sonrası oluşan kurucu meclis öncülüğünde tamamlanması 
beklenen Anayasa hazırlama süreci, hem Tunus hem de bölgedeki değişim 
süreci açısından büyük öneme sahiptir. Gelinen nokta itibariyle Tunus bir yan-
dan devrim sürecini ateşleyen ekonomik darboğazla, diğer taraftan toplumsal 
uzlaşı ekseninde yaşanabilecek sorunlarla karşı karşıyadır. Ülkenin içerisinde 
bulunduğu geçiş sürecinde uluslararası rekabetin yoğunlaşacak olması, bir 
yandan yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmesi açısından faydalı olabilecekken di-
ğer yandan ise Tunus’u bir uluslararası çatışma ortamına dönüştürme ihtimali 
bulunmaktadır.

Bu raporda Tunus’ta Yasemin Devrimi’ni gerekli aynı zamanda mümkün kılan 
tarihi arka plana ve devrim sürecine değinilmiştir. Seçimler öncesinde, sıra-
sında ve sonrasında ülkede ortaya çıkan siyasi tablonun sunulmaya çalışıldığı 
raporda seçim sonuçlarının muhtemel yansımalarına da dikkat çekilmiştir. Ra-
porda, Tunus seçimlerinden sonra oluşacak “Yeni Tunus”un uluslararası ilişki-
leri ele alınmış, bu bağlamda ülkenin eski kolonyal hamisi Fransa, Arap Baharı 
sürecini yönlendirebilme ve Tunus’tan bir model ülke çıkarma çabası içerisinde 
olan Amerika Birleşik Devletleri’nin pozisyonları irdelenmiştir. Öte yandan son 
yıllarda kaydettiği gelişmeler ile Ortadoğu’daki değişim sürecinin gündemine 
oturan Türkiye’nin Arap dünyası ile ilişkilerinin dinamikleri ve geleceği üzerine 
de değerlendirmelerde bulunulmuştur.
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