
Cumhurbaşkanı Said’in üst
düzey güvenlik bürokrasisi ile
görüştükten sonra böylesi bir
açıklama yapması, Tunus’un
demokratikleşme sürecine
zarar vermenin yanında eski
rejimin kalıntılarının ve
devrim karşıtı aktörlerin hâlen
etkin olduğunun göstergesidir. 

unus Arap sokağının kro-
nikleşmiş diktatöryel dü-
zene başkaldırı hikâyesin-

de kendine özgü bir hikâyeye sahip
bir ülkedir. Nitekim Tunus, de-
mokratikleşmeyi Aralık 2010’dan
bu yana tedrici ve hukuksal ze-
minde sürdürmesi bağlamında
bölge halklarına örnek teşkil etti.
Fakat Arap Devrimlerinin ateşleyici
sokağı olan Tunus bir süredir iç
siyasi sallantılarla gündeme gel-
mektedir. Özellikle meclis içi siyasi
tartışmaların dış politikayı gündem
dışına ittiği bir konjonktürde Tu-
nus demokratikleşme adına zorlu
bir aşamadan geçmektedir. Bu an-
lamda Tunus Cumhurbaşkanı Kays
Said’in meclisin tüm yetkilerini
dondurduğunu, milletvekillerinin

böylesi bir açıklama yapması, Tu-
nus’un demokratikleşme sürecine
zarar vermenin yanında eski reji-
min kalıntılarının ve devrim karşıtı
aktörlerin hâlen etkin olduğunun
göstergesidir. Tunus’un bu süreçte
2010 öncesi askerî diktatörlüğe
geri dönüp dönmeyeceği belirsiz-

dokunulmazlığını askıya aldığını
belirterek, mevcut Başbakan Hi-
şam el-Meşişi’yi görevden aldığını
ve kendi atayacağı bir başbakanla
yürütmeyi devralacağını bildirmesi
gözlerin Tunus’a çevrilmesine ne-
den oldu. Öte yandan Said, alınan
kararların meşrulaşması için iç sa-
vaş tehdidini öne sürdü ve kararları
meclis başkanı, başbakanla görü-
şerek aldığını iddia etti. Bu iddia-
ların tamamen aksine Meclis Baş-
kanı  ve en-Nahda Hareketi lideri
Raşid Gannuşi ise kararları kına-
yarak Tunus’un demokratikleşme
sürecine ket vurmayı amaçlayan
bu kararlara karşı halkı barışçıl
protestolara çağırdı. Anayasal da-
yanağı olmayan bu kararların darbe
niteliği taşıdığını ifade eden Gan-
nuşi, parlamento ve hükûmetin
görevinin başında olduğunu be-
lirtti. 

Son dönemde yolsuzluk başta ol-
mak üzere birçok yapay krizle karşı
karşıya kalan Tunus iç siyaseti
mezkûr gelişmelerle bir kez daha
sorunlar yumağına sürüklenmek
istenmektedir. Halkın iradesinin
doğrudan temsil edildiği parla-
mentonun faaliyetlerinin askıya
alınmasının gerek anayasal süreç
gerekse demokratikleşme bağla-
mında problemli bir durum olduğu
rahatlıkla söylenebilir. Cumhur-
başkanı Said’in üst düzey güvenlik
bürokrasisi ile görüştükten sonra
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liğini sürdürürken yaşananların
sıradan bir süreç olmadığını not
etmek gerekiyor. Bu anlamda Mı-
sır’da 3 Temmuz darbesini plan-
layan, organize ve finanse eden
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve
Suudi Arabistan’ın Tunus’ta da
benzer bir senaryoyu devreye sok-

mak istediği söylenebilir. Nitekim
mezkûr aktörler Tunus’un devrim
sürecini defalarca dondurma yö-
nünde planları işletmeye çalıştı.
Mayıs 2020’de Suudi Arabistan
fonlu BAE merkezli bir yayın organı
olan el-Arabiyya kanalı, Yasemin
Devrimi ile sürgün hayatından dö-

nen Gannuşi’nin şüpheli bir servete
sahip olduğunu iddia edip Tunus
iç siyasetini istikrarsızlaştırıp dev-
rimi darbeye dönüştürmeyi denedi.
Bu anlamda Tunus’un BAE’nin
karşı devrim stratejisinde hedef
tahtasında olmasının arkasında
birden çok neden yatmaktadır. 



Washington’daki lobilerini ve
İsrail ile normalleşme sürecini
de lehine kullanan BAE,
bölgede askerî diktatörlüklerin
hakim sürdüğü,
demokratikleşmenin
geriletildiği ve güçlü alternatif
olarak değerlendirdiği bazı
İslami hareketlerin
sessizleştirildiği bir dizayn
projesini hayata geçirmeye
çalışmaktadır.  

ORTADOĞU’DA EMİRLİK
DİZAYNI

BAE, Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin (ABD) güvenlik tedarikine
bağımlı olan bir aktör olmasına
rağmen 2010 sonrası daha aktif
hareket etmeye başladı. Özellikle
ABD Başkanı Barack Hüseyin
Obama’nın bölge siyasetinin Was-
hington’ın geleneksel otoriter müt-
tefiklerini rahatsız etmesi, BAE

başta olmak üzere ABD müttefik-
lerinin dış politikada daha agresif
adımlar atmasıyla sonuçlanmıştı.
Yönetici elitin inisiyatif almasının
da büyük oranda etkili olduğu bu
dış politik dönüşüm süreci bölge-
nin birçok noktasında BAE’nin id-
dialı bir dış politika izlemesine
katkı sağladı. Çin, Rusya, Hindistan
gibi aktörlerle yakın angajman si-
yaseti de izleyen BAE, ABD’nin
pasif angajman siyasetinden fay-
dalanarak bölgesel görünürlüğünü
ve nüfuzunu artırdı. Washing-

ton’daki lobilerini ve İsrail ile nor-
malleşme sürecini de lehine kul-
lanan BAE, bölgede askerî dikta-
törlüklerin hakim sürdüğü, demo-
kratikleşmenin geriletildiği ve güçlü
alternatif olarak değerlendirdiği
bazı İslami hareketlerin sessizleş-
tirildiği bir dizayn projesini hayata
geçirmeye çalışmaktadır. Bu an-
lamda BAE’nin Aralık 2010’da dik-
tatörlükten demokrasiye geçen ve
Arap halklarının isyan sürecini
alevlendiren Tunus’a ve demokra-
tikleşme sürecine karşı adımlar
attığı söylenebilir. Dolayısıyla BAE
için Tunus Ortadoğu’daki demo-
kratikleşmenin sonlandırılması
adına sembolik önemden ziyade
mobilizasyon bağlamında önemli
görülmektedir. Bu anlamda Abu
Dabi’nin “siyasal İslam” söylemini
kullanması BAE’nin Tunus’u dev-
rimden karşı darbe sürecine gö-
türmek için birçok enstrümanın
devreye sokulmasıyla sonuçlan-
mıştır. BAE Tunus iç siyasetini is-
tikrarsız hâle getirerek gerek Müs-
lüman Kardeşler’e yakın en-Nah-
da’nın hareket alanını daraltmakta
gerekse Libya, Yemen gibi mese-
lelerde BAE’nin emperyalist tez-
lerinin aksine hareket eden iktidarı

tehdit etmektedir. Bun-
dan dolayı Libya Devlet
Yüksek Konseyi Başkanı

Halid el-Mişri yaşanan
sürece tepki göstermiş ve
seçilmiş organlara yönelik
yapılan bu saldırıları red-
dettiklerini açıklamıştır.
Dahası General Halife Haf-
ter’in 14 Şubat 2014 dar-
besine gönderme yaparak
yaşanan süreci Gannuşi gibi
darbe olarak değerlendirmiş

ve 25 Temmuz 2021 Kays darbesi
olarak tanımlamıştır.
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ARAÇLAR: MEDYA VE
MUHALEFET

BAE, kendine yakın medya organ-
larını ve Abir Musa gibi isimleri
araçsallaştırarak Tunus iç siyasetine
müdahil olmaktadır. BAE,
2010’dan beri en-Nahda gibi uz-
laşmacı ve reform yanlısı İslami
oluşumlara karşı Özgür Anayasa
Partisi’nin Genel Başkanı Abir Mu-
sa’yı finansal ve siyasal anlamda
destekledi. Bunun karşılığında Abir
Musa Gannuşi’yi hedef almak gibi
iç siyasette istikrarsızlığa sebebiyet
verecek her türlü eylemde bulu-
narak Tunus’ta hükûmetin dev-
rilmesi yönünde kulis ve lobi yaptı.
23 yıl boyunca Tunus’u diktatöryel
biçimde yöneten Zeynel bin Abi-
din’e yakınlığı ile bilinen Musa’yı
fonlayan BAE aynı zamanda Fa-
cebook ve Twitter gibi sosyal med-
ya kanallarında devrim karşıtı pro-
paganda yaparak Türkiye ile iyi
ilişkiler sürdüren Gannuşi’nin etkisi
sınırlandırılmaya çalışıldı. 

Süreçte BAE’nin ve devrim karşıtı
aktörlerin olduğuna dair birçok
somut işaret bulunmaktadır. Bun-
lardan ilki BAE Polis Şefi ve Abu
Dabi Veliahtı Muhammed bin Za-
yid’e yakınlığı ile bilinen Dahi el-
Halfan’ın Twitter’da yaptığı açık-
lamalardır. El-Halfan Tunus’ta ya-
şananlardan birkaç gün önce “İh-
van’a yakında güçlü bir darbe ge-
liyor” şeklinde bir mesaj yayımla-
mıştır. Yine BAE’ye yakın bir isim
olan Hasan Sacvani de en-Nahda
parti merkezine yapılan saldırıları
desteklemiş ve süreci İhvan’ın son-
landırılması olarak lanse etmiştir.
En-Nahda’nın parti merkezlerine
düzenlenen saldırıların arkasında
dış güçlerin olduğu iddia edildi.
Bu anlamda açıklamalar yapan en-

Nahda Hareketi yöneticilerinden
Ali el-Arayyid, hareketin Tunus’un
iç savaşa ve kaosa sürüklenmesini
isteyenlere prim vermeyeceğini
bildirdi. Benzer şekilde BAE des-
tekli kanallar darbeyi Tunus’u kur-
tarmak adına cesur bir karar olarak
niteledi. Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed bin Selman’a
yakınlığı ile bilinen Okaz gazetesi
de yaşanan süreci “Tunus İhvan’a
karşı ayakta” şeklinde lanse et-
miştir. Dolayısıyla Tunus’taki darbe
sürecinin arkasında devrim karşıtı
BAE’nin liderliğindeki blokun ol-
duğu iddia edilebilir. Söz konusu
iddiayı kanıtlar nitelikte Suudi
Arabistan’daki muhalif isimlerin
önde gelenlerinden Müçtehid sos-
yal medya hesaplarından yaptığı
açıklamalarda darbe sürecinin uzun
süredir planlandığını dile getir-
miştir. Özellikle Muhammed bin
Selman’ın “sanal sinek ordusu”
olarak tanımlanan sosyal medya-
daki trol hesaplar, bir süredir Tu-
nus’ta sanal ve yapay bir gündem
oluşturarak darbeye zemin hazır-
lamıştır. Mezkûr hesaplar sosyal
medyada Gannuşi karşıtı kam-
panyalar düzenlemiştir. Dahası
700 bin hesapla sosyal medyada
manipülasyon oluşturan BAE-Suu-
di Arabistan ekseni darbe sonrası
Tunus’a 5 milyar dolar aktarmayı
planlamaktadır. Bu anlamda Mı-
sır’daki senaryonun benzerini Tu-
nus’ta gerçekleştirmeyi hedefleyen
BAE-Suudi Arabistan ekseninin
her ne kadar aralarında birtakım
görüş ayrılıkları olsa da siyasal İs-
lam ve İhvan ile mücadele nokta-
sında görüş ayrılıklarını bir kenara
koyarak ortak hareket ettikleri
söylenebilir. Diğer bir deyişle BAE
ve Suudi Arabistan veliahtları, tüm
anlaşmazlıklara rağmen rejim gü-

venliği kaygılarından ötürü bazı
alternatif İslami hareketler ve İh-
van ile mücadeleyi önceleyerek iş
birliğini sürdürmektedir. BAE med-
yayı silah olarak kullanarak darbe
sürecini meşrulaştırmak istemek-
tedir. Bunun için Tunus’ta yaşanan
süreci, bölgenin demokratikleş-
mesinin önüne geçilmesi adına
devrim karşıtı aktörlerin attığı bir
adım olarak görmek gerekmektedir.
Bu anlamda Al-Jazeera kanalının
Tunus’taki ofisine yapılan baskın
da sürecin uluslararası gündemden
soyutlanması adına atılmıştır. 

Sonuç olarak Tunus’taki yaşanan
darbe sürecini BAE’nin devrim
karşıtı siyasetiyle paralel biçimde
okumak gerekmektedir. Bu an-
lamda Mayıs 2020’de yaşanan sü-
recin bir devamı olan darbe girişimi
BAE destekli grupların bölgesel
demokratikleşmeyle mücadelesinin
bir örneğidir. BAE 2013’te Mısır’da,
2016’da Türkiye’de, 2018’de Su-
dan’da askerî yollarla demokratik-
leştirmeyi sonlandırmaya çalışan
bir aktör olarak benzer senaryoyu
Tunus’ta hayata geçirmeyi dene-
mektedir. Bu aşamada Tunus’taki
sürecin ne yöne evrileceği büyük
oranda iç dinamiklere ve Tunus
halkının devrim sürecine nasıl sa-
dık kalacağına bağlıdır. Bununla
birlikte BAE gibi devrim karşıtı
aktörlerin olası başarılarını ABD
ve AB gibi Batılı aktörlerin evrensel
ilkelere ve değerlere bağlı kalıp
kalmayacağı da etkileyecektir. Diğer
taraftan BAE ve bu eksenin darbeyi
meşrulaştırıcı propagandalarının
devam edeceği belirginken Almanya
gibi AB’nin en önemli devletinin
süreci darbe olarak değerlendirme-
mesi de Batı’nın demokrasi yerine
otokratik istikrarı tercih edebile-
ceğini ortaya koymaktadır.
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