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Tunus meselesinin özellikle
Joe Biden yönetimi gibi
demokrasiyi ve demokratik
ilkeleri küresel anlamda
savunan ve ABD’nin siyasi
değerlerini bu değerler ile
özdeşleştiren bir yönetim için
önemli bir test niteliği
taşıyacağı da çokça ifade edildi.  

010 yılında kitlesel ve böl-
gesel Arap halk hareket-
lerinin başladığı ülke olan

Tunus, demokratik teamüllerin
ülke siyasal kültürüne entegre edil-
mesi ve güçlendirilmesi çalışmaları
ile halk hareketlerinin yaşandığı
diğer ülkelerden ayrılmıştı. 2011
ve sonrasında Tunus ve Mısır’da
halk temelli ve söz konusu ülke-
lerdeki orduların da kısmi deste-
ğiyle birlikte siyasi devrimler ya-
şanmış, Libya ve Yemen’de ordular
barındırdıkları hizipler sebebiyle
bölünmeler yaşanmış, Bahreyn ve
Suriye’de ise ordular rejimleri des-
teklemiş ve devrim hareketlerini

püskürtmüştü. Ortadoğu’nun bir
dönem devlet toplum ilişkilerini
ve devlet yapılanmalarını belirleyen
otoriter istikrar (authoritarian sta-
bility) olgusu 21.yy’da ilk olarak
Tunus’ta Zeynel Abidin bin Ali’nin
Suudi Arabistan’a kaçmasıyla kı-
rılmıştı.

Öyle ki, demokratik teamüller ko-
nusunda Tunus’ta devrim sonrası
yapılan çalışmalar ve çoğulculuk
konusundaki geniş katılımlı siya-
si irade sonucunda da Tunus Genel
Sendikası, Tunus Endüstri ve
Ticaret Konfederasyonu, Tunus
İnsan Hakları Ligi ve Tunus
Hukukçular Derneği'nden oluşan
Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü,
ülkede katılımcı demokrasinin inşa
edilmesine yapılan ciddi katkı se-
bebiyle 2015 yılında 273 aday ara-
sından Nobel Barış Ödülü’ne layık
görülmüştü. Fakat 25 Temmuz’da
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said,
ülkedeki ekonomik ve siyasi krizi
gerekçe göstererek Başbakan Hi-
şam el-Meşişi’yi görevden aldı,
meclisi 30 günlüğüne askıya aldı
ve milletvekillerinin dokunulmaz-
lığını kaldırdı. Bu anlamda Orta-
doğu’da olduğu gibi dünya ülke-
lerinin de tepkisini çeken geliş-
melere yönelik ABD’nin siyaseti
küresel anlamda önem taşımak-
tadır.
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Gelişmelerin ertesinde 26
Temmuz tarihinde ABD
Dışişleri Bakanı Antony
Blinken, Tunus
Cumhurbaşkanı Kays Said ile
bir telefon görüşmesi
gerçekleştirdi. Blinken,
Tunus’un demokratik
kazanımlarını heba etmemesi
gerektiğini ve ülkesinin Tunus
demokrasisinin yanında
durmaya devam edeceğini
ifade etti.  

ABD’NİN İLK TEPKİLERİ

İlk elde ABD ve AB gibi kü-
resel aktörlerin Tunus’ta ya-
şanan gelişmelere yönelik
tutumları ılımlı bir şekilde
tüm tarafların demokrasiye
davet edilmesi ve açık diya-
log yollarının korunması
oldu. Fakat Tunus mesele-
sinin özellikle Joe Biden yö-
netimi gibi demokrasiyi ve

demokratik ilkeleri

küresel anlamda savunan ve
ABD’nin siyasi değerlerini bu de-
ğerler ile özdeşleştiren bir yönetim
için önemli bir test niteliği taşı-
yacağı da çokça ifade edildi. Ge-
lişmelerin ertesinde 26 Temmuz
tarihinde ABD Dışişleri Bakanı
Antony Blinken, Tunus Cumhur-
başkanı Kays Said ile bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken,
Tunus’un demokratik kazanımla-
rını heba etmemesi gerektiğini ve
ülkesinin Tunus demokrasisinin
yanında durmaya devam edeceğini
ifade etti. Temelde ABD’li yetkililer
tarafından gerçekleştirilen açıkla-
malar Tunus’un 2011 devriminin
ardından yaptığı demokratik açı-
lımları korumasının gerekliliği üze-
rine inşa edildi. 

Bu bağlamda ABD tarafsız bir söy-
lem dâhilinde Tunus’a ulusal siyasi
diyaloğun güçlendirilmesi çağrı-
sında bulundu. Tunus yetkilileri
ile temas hâlinde olunduğu ve Tu-
nus’un yaşadığı siyasi ve ekonomik
krizlerin demokrasi, insan hakları
ve özgürlüklerin korunması ilke-
lerine dayanan çözüm yolları ile
çözülmesi gerektiği üzerinde gö-
rüşmeler gerçekleştirildiği ABD’li
yetkililer tarafından ifade edildi.
Ülkedeki tüm tarafları demokratik
söylemi zedeleyebilecek veya ül-
kede herhangi bir şiddete yol aça-
bilecek eylemden kaçınmaya ça-
ğıran Blinken, özellikle basın of-
islerinin kapatılmasının ve ifade
özgürlüğü ile diğer medeni haklara
saygı gösterilmemesi gibi geliş-
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melerden rahatsız olduklarını vur-
guladı. Blinken’ın Tunus Cumhur-
başkanı Kays Said ile görüşmesine
ilişkin Tunus Cumhurbaşkanlığı
tarafından yapılan açıklamaya göre
ise Kays Said, Blinken’a alınan ka-
rarlar ile anayasal kurumların ko-
runacağı, toplumsal barışın sağ-
lanacağı ve hak ve özgürlüklere
saygı gösterileceğini taahhüt etti.
Blinken’in açıklamaları tarafından
özetlenen ABD tepkileri, demok-
rasiye genel bir çağrı olarak nite-
lenebilirken, Kays Said’in anayasal
yetkilerinin dışındaki eylemlerini
ciddi derecede kınayan ve ivedi
eylemlerin gerçekleştirilmesine yö-
nelik bir çağrı olmaktan uzaktı.

Tunus polisi, Katar menşeli Al-
Jazeera televizyonunun Tunus
başkentindeki ofisinin etrafını
sarmış ve gazetecileri de
binadan tahliye etmişti. Al-
Jazeera’nın ilgili biriminin
direktörü Lütfi Hacı yaşanan
gelişmelerin ciddi derecede
tehlikeli olduğunu, kendilerine
binayı tahliye etmeleri
konusunda önceden bir
bildirim yapılmadığını belirtti
ve bütün bunlar yoluyla basın
özgürlüğünün tehdit edildiğini
ifade etti.

FARKLILAŞAN KÜRESEL
VE BÖLGESEL TEPKİLER 

Nitekim basın özgürlüğüne sorun
oluşturabilecek bir gelişme olarak
Tunus polisi, Katar menşeli Al-
Jazeera televizyonunun Tunus
başkentindeki ofisinin etrafını sar-
mış ve gazetecileri de binadan tah-
liye etmişti. Al-Jazeera’nın ilgili

biriminin direktörü Lütfi Hacı ya-
şanan gelişmelerin ciddi derecede
tehlikeli olduğunu, kendilerine bi-
nayı tahliye etmeleri konusunda
önceden bir bildirim yapılmadığını
belirtti ve bütün bunlar yoluyla
basın özgürlüğünün tehdit edil-
diğini ifade etti. Al-Jazeera’nın
ofisinin basılması ve anti-demo-
kratik muamelelere maruz kalın-
masının ardından Sınır Tanımayan
Gazeteciler Örgütü ve Uluslararası
Af Örgütü de konuyu Tunus’ta
mevcut durumda insan haklarının
tehdit altında olduğunu simgeleyen
gelişmeler olarak nitelendirmişti. 

Tunus’taki gelişmelere ilişkin
ABD’nin tarafsız söylemi benim-
sediği görüntüsünün yanında, böl-
gesel tepkiler de farklılaştı. Mısır,
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) gibi bölgesel ak-
törler tarafından yapılan açıkla-
malar, bu aktörlerin Tunus Cum-
hurbaşkanı Kays Said’in hamlele-
rinin arkasında olduklarını doğ-
rulaşmıştır. Bilhassa ilgili ülkelerin
medya kuruluşları tarafından da
Tunus halkının Kays Said tarafın-
dan siyasal İslam tehlikesinden

kurtarıldığı ifade edildi. Suudi Ara-
bistan’ın önemli gazetelerinden
Okaz, “Tunus Müslüman Kardeş-
ler’e karşı ayaklandı” ifadelerini
kullanırken BAE’nin 24Media isim-
li haber kanalı da Kays Said’in
hamlelerini işaret ederek “Tunus’u
kurtarma amacıyla atılan cesur
bir adım” olarak manşetler atarken
Mısır’ın Al-Ahram medya kuruluşu
da Tunus’taki gelişmeleri “Müs-
lüman Kardeşler’in gerileme saf-
hasının sonu” olarak niteledi. 

ABD’NİN SİYASİ
MÜDAHALELERE
TEPKİLER TARİHİ

ABD kurumlarının konuyla ilgili
açıklamaları dikkate alındığında,
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen
Psaki söz konusu gelişmelerin bir
siyasi darbe olarak değerlendirilip
değerlendirilemeyeceği konusunda
karar vermek için henüz erken ol-
duğunu ve Dışişleri Bakanlığı’nın
konuyla ilgili olarak hukuki bir in-
celeme başlatacağını ifade etti. Bir
inceleme başlatılmasının hukuki
gerekliliği ABD kanunlarına da-
yanmaktadır. ABD’de Dış Yardım
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Yasası’na (The Foreign Assistance
Act) göre, ABD hükûmetleri se-
çilmiş liderleri devirerek göreve
gelen hükûmetlere doğrudan yar-
dım yapmayı kesmek zorundadır.
Yasa ABD başkanının bir şekilde
durumdan feragat etmesine izin
vermemekle birlikte demokratik
yollarla seçilmiş bir hükûmet gö-
reve başlayana kadar yardımın geri
verilmemesini de hükme bağla-
maktadır. Fakat birtakım bürok-
ratik teamüller çerçevesinde yar-
dımların kesilmek istemediği ül-
kelere yönelik faaliyetlerde devam
ettirilebilmektedir. Bu minvalde
2013 yılından itibaren Mısır ile
gelişen ilişkiler bu yönde olmuş
ve Mısır ile ABD arasında darbe
sonrası dönemde de ilişkiler söz
konusu yasadan etkilenmemişti.
Tunus’taki kriz yaşanmadan önce,
ABD tarafından Tunus’a da 500
milyon dolar civarında ekonomik
yardım yapılmıştı. Dolayısıyla Mısır
örneğinden hareketle Tunus’a yar-
dımların devam edip etmeyeceği
ABD’nin siyasi tutumu ile ilgili ol-
ması muhtemeldir.

Bilindiği gibi Biden yönetimi de-
mokrasiye ve demokratik değer-
lerin savunulmasına verdiği önemi
ABD’nin sadece Ortadoğu’daki ül-
kelerine dayattığı bir dış gündem
olmaktan ziyade büyük strateji
(grand strategy), doktrin ya da
dış politika geleneği olarak gör-
mektedir. Biden dış politikası bu
anlamda ABD dış politika tarihinde
küresel anlamda demokratikleş-
menin temel amaçlardan olduğu
dönemler ile de ilişkilendirilmek-
tedir. 

Henüz yaklaşık 7 aydır görev ba-
şında olmasına rağmen Biden yö-
netiminin, demokratik değerler

konusunda Rusya ve Çin ile mü-
cadelede bu değerlerin korunaca-
ğının sinyalleri daha önceden de
verilmişti. Bu anlamda göreve gel-
diğinde Ocak 2021’den itibaren
ABD Başkanı Biden da pek çok
defa diyaloğun ve diplomasinin
küresel siyasete geri döndüğünü
ve ABD dış politikasının temelini
oluşturacağını da ifade etmişti.

ABD’de Dış Yardım Yasası’na
(The Foreign Assistance Act)
göre, ABD hükûmetleri
seçilmiş liderleri devirerek
göreve gelen hükûmetlere
doğrudan yardım yapmayı
kesmek zorundadır. Yasa ABD
başkanının bir şekilde
durumdan feragat etmesine
izin vermemekle birlikte
demokratik yollarla seçilmiş
bir hükûmet göreve başlayana
kadar yardımın geri
verilmemesini de hükme
bağlamaktadır. 

ABD’NİN TUNUS
SİYASETİNİN
OLASILIKLARI

Bu gelişmelerden sonra ABD’nin
Tunus’a yönelik siyasetinin nasıl
gelişeceği sorusu da önem kazan-
mıştır. Bu minvalde, 2013 yılında
Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi hükûmetinin
Abdülfettah el-Sisi tarafından dar-
be ile görevinden edilmesi sonra-
sında ABD Ulusal Güvelik Konse-
yi’ni toplayan dönemin ABD Baş-
kanı Barack Obama’nın ve diğer
üst düzey yetkililerin Mısır’da ya-
şanan gelişmelerin ABD hukuku
ve ABD dış politika terminolojisi

açısından nasıl ifade edileceği ko-
nusunda bir tartışmaya girdikleri
ifade edilmektedir. 

Toplantının özeti olarak ABD’li
üst düzey yetkililerin gelişmeleri
“darbemsi” (couplike event) olarak
ima ettikleri ve siyasi darbe olarak
yorumlamadıkları bilinmektedir.
2013 yılında Mısır’daki olayların
doğrudan darbe olarak tanımla-
namamasının, darbe olarak ta-
nımlandığı takdirde ABD yardım-
larının kesilmesinin hukuki gerek-
liliğinden ve dolayısıyla ABD’nin
Mısır ve Kuzey Afrika üzerindeki
nüfuzunu kısmi olarak kaybede-
bileceği öngörüsünden hareketle
olduğu ifade edilebilir. Mısır’ın
üzerindeki ABD nüfuzunun kay-
bedilmesinin Mısır’ın İsrail’e yönelik
pozisyonunu değiştirebileceği do-
layısıyla doğrudan İsrail’in ve
ABD’nin de Ortadoğu’daki güven-
liğini etkileyebileceği daha önce
de vurgulanmıştı. 

Şu aşamada 2013 Mısır’ı ile karşı-
laştırılamayacak olsa da Tunus’ta
yaşanan gelişmeler açısından Mı-
sır’a yönelik izlenen politikalar
fikir verebilecektir. Dolayısıyla bu
minvalde de ABD’nin Tunus’a yö-
nelik siyasetinin tarafsız bir şekilde
demokrasi çağrısı yapılması ve ül-
kedeki iç siyasi dengelerin uzlaş-
masının beklenmesi ile şekillendiği
belirtilebilir. Sonuç olarak, meclisin
askıya alındığı 30 günlük süreç
içerisinde yaşanabilecek olumlu ve
olumsuz gelişmelere ilişkin de
ABD’nin bölgeye ilişkin siyasetinin
demokratik ilkelerin takip edilmesi
ile pragmatik temayüllerin takip
edilmesi dengesinde pragmatik kı-
sıma işaret etmesi de kuvvetle
muhtemeldir.
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