
KAPAK DOSYASI

30 I Ağustos 2021 Cilt: 12 Sayı: 104 I

Arap Baharı sonrasında siyasi
arenada yumuşak geçişi
sağlayan ve bölge devletleri
için adeta rol model olan
Tunus’un içinde bulunduğu
durum, istikrarını arayan
kırılgan yapıdaki Kuzey Afrika
ülkeleri için ciddi riskleri
barındırmaktadır.

011 yılında seyyar satıcı
Muhammed Buazizi’nin
yaktığı ateşle Arap Baha-

rı’nın ilk durağı olan Tunus kritik
bir dönemden geçmektedir. 2019
sonrası ağırlığını göstermeye baş-
layan siyasi kriz ve Kovid-19 salgını
ile beraber yaşanan ekonomik dur-
gunluk, ülke içinde bazı protesto
hareketlerini tetiklemişti. Bununla
beraber yakın geçmişte Nahda Par-
tisi’nin çoğunlukta olduğu parla-
mento, Başbakan Hişam el-Meşişi
liderliğindeki hükûmet kanadı ve
Cumhurbaşkanı Kays Said arasında
yaşanan gerilim fazlasıyla ön plana
çıkmaktaydı. 25 Temmuz tarihinde
ise beklenmedik bir çıkışla 217

sandalyeli Tunus Parlamentosunun
yetkilerini dondurduğunu ve Baş-
bakan Meşişi’yi görevden aldığını
açıklayan Cumhurbaşkanı Said,
bir anlamda Tunus demokrasisinin
10 yıllık kazanımlarını hiçe sayarak
ve yetkilerinin dışına çıkarak Tu-
nus’ta bir “sivil darbe” gerçekleş-
tirdi. Yaşanan olayların Tunus iç
siyasetine olumsuz etkileri ve halk
nezdinde yaratacağı hayal kırıklığı
hiç kuşkusuz yadsınamaz. Ancak
Arap Baharı sonrasında siyasi are-
nada yumuşak geçişi sağlayan ve
bölge devletleri için adeta rol model
olan Tunus’un içinde bulunduğu
durum, istikrarını arayan kırılgan
yapıdaki Kuzey Afrika ülkeleri için
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ciddi riskleri barındırmaktadır.
Akdeniz’e kıyısı olan, Cezayir ve
Libya ile geniş sınırlar paylaşan
Tunus’u jeopolitik anlamda Kuzey
Afrika’nın kalbi olarak değerlen-
dirmek yanlış olmaz. Ülkenin 2011
sonrası özellikle Libya’da patlak
veren iç savaş ve farklı bölgesel
krizlere yönelik tarafsız tutumunu
da bu minvalde değerlendirmek
mümkündür. 24 yıllık Zeynel Abi-
din Bin Ali döneminin ardından
2011 yılında görevi devralan geçici
hükûmet, Libya’daki otorite boş-
luğu ve zayıf sınır kontrolleri se-
bebiyle güvenlik kaygılarını ön
planda tuttu. Bu kapsamda geçici
hükûmet, güney komşusu ile sı-
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nırlarını güvence altına almak ve
askerî çatışmaların kendi sınırla-
rına yayılmasını önlemek adına
Libya’daki farklı paydaşlarla yakın
temas içinde oldu. Bu duruş ulus-
lararası ve bölgesel pek çok aktörün
müdâhil olduğu Libya krizinde
Tunus’a arabuluculuk yetkisi ka-
zandırdı. 

Libya krizinin başlangıcından
itibaren siyasi müzakerelere ev
sahipliği yapan Tunus, siyasi
uzlaşı sürecine giren Libya’da
çözümün sağlanması
noktasında önemli adımlar
atmıştır.

Aynı şekilde Arap Baharı sonrası
Tunus’ta takip edilen demokratik
model ve siyasi değişim, bölgedeki
halk temelli demokratik hareketlere
ilham kaynağı oldu. Hatta Ceza-
yir’de 2019 yılında dönemin Cum-
hurbaşkanı Abdulaziz Bouteflika’ya
karşı başlayan gösteriler ve son-
rasında ortaya çıkan Hirak hareketi,
Tunus’ta tohumları atılan protesto
kültürünün bir sonucu olarak de-
ğerlendirilebilir. Nisan 2019’da
başlayan barışçıl gösteriler, genel
seçimler öncesi 20 yıllık Bouteflika
dönemine son vermişti. Beşinci
dönem için adaylığını koyan Bou-
teflika’nın önündeki en temel engel
ise genç nüfusun yoğun bir biçimde
seslendirdiği değişim ve yenilik
söylemi olmuştu. Takip eden sü-
reçte ise cumhurbaşkanlığı adaylığı
için yarışan adayların birçoğu bu
değişim hareketinin talep ve is-
teklerini göz önünde bulundurarak
seçim kampanyalarını farklı alan-
larda getirilecek reformlar üzerine
kurdular.
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LSDF’nin mart ayında seçtiği
Başbakan Abdulhamid
Dibeybe liderliğindeki Millî
Birlik Hükûmeti’ni (MBH) ve
Başkanlık Konseyi üyelerini
olumlu karşılayan Tunus,
Libya’nın sorunlarının
çözülmesinde bölgesel iş
birliği ve diyalog vurgusu
yaptı. Gelinen noktada
Tunus’ta yaşanan sivil darbe
ve halk iradesinin ikinci plana
atılması, Libya siyaseti için
olumsuz sonuçlar doğurma
potansiyeline sahiptir.

LİBYA’YA ETKİLERİ

Libya krizinin başlangıcından iti-
baren siyasi müzakerelere ev sa-
hipliği yapan Tunus, siyasi uzlaşı
sürecine giren Libya’da çözümün
sağlanması noktasında önemli
adımlar atmıştır. Bu bağlamda Bir-

leşmiş Milletler (BM) öncülüğünde
Kasım 2020’de Tunus’ta düzenle-
nen toplantılar, 24 Aralık tarihinde
düzenlenecek Libya seçimlerinin
yol haritasının belirlenmesinde
etkili oldu. Tunus’ta düzenlenen
toplantılar aynı zamanda Libya
Siyasi Diyalog Forumu’nun (LSDF)
kuruluşuna tanıklık etmiştir.
LSDF’nin mart ayında seçtiği Baş-
bakan Abdulhamid Dibeybe lider-
liğindeki Millî Birlik Hükûmeti’ni
(MBH) ve Başkanlık Konseyi üye-
lerini olumlu karşılayan Tunus,
Libya’nın sorunlarının çözülme-
sinde bölgesel iş birliği ve diyalog
vurgusu yaptı. Gelinen noktada
Tunus’ta yaşanan sivil darbe ve
halk iradesinin ikinci plana atıl-
ması, Libya siyaseti için olumsuz
sonuçlar doğurma potansiyeline
sahiptir. Öyle ki Tunus, Arap coğ-
rafyasında devrim hareketlerine
en iyi uyum sağlayan ve siyasi ge-
çişini tamamlamış bir ülke olarak
silah seslerinin susturulduğu ve
diyalog mekanizmasının işlediği
Libya için önemli bir örnek teşkil

ediyordu. Buna ek olarak Tunus,
BM tarafından desteklenen Ulusal
Mutabakat Hükûmeti (UMH) baş-
ta olmak üzere mart ayında göreve
gelen MBH gibi meşru yönetimlere
olan desteği ile yapıcı çözümleri
ve ülke istikrarını desteklediğini
her fırsatta gösterdi. 

Nitekim parlamentonun askıya
alınması ve Başbakan’ın siyaset
sahnesinden el çektirilmesi, Tu-
nus’un Libya üzerindeki etki ve
arabuluculuk rolünü kaybetmesine
yol açabilir. Diğer taraftan Tunus’ta
yaşanacak olası iç karışıklık, Libya
içinde askerî angajmanlara öncelik
veren yerel ve uluslararası aktör-
lerin eline koz verebilir. Bu anlamda
Tunus’ta yaşanan gelişmelerde do-
ğudaki milis güçlerin lideri Halife
Hafter’in en önemli destekçilerin-
den Birleşik Arap Emirlikleri’nin
(BAE) ayak izlerinin olması, Libya
özelinde bu kaygıları yoğunlaştır-
maktadır. Tunus gibi Libya krizinin
çözümünü kendi millî çıkarları
doğrultusunda gören bir ülkenin
kendi iç sorunlarına dönerek aktif
tutumunu kaybetmesi, sahne ar-
kasında askerî alternatifleri sahaya
sürmeye çalışan aktörlerin elini
güçlendirecektir. Aynı zamanda
Halife Hafter’in Cumhurbaşkanı
Said’i aldığı kararlar sonrası tebrik
eden ilk isimlerden biri olması da
bu yöndeki argümanları destek-
lemektedir. Böyle bir senaryo Libya
içindeki demokrasi ve seçim yan-
lılarının motivasyonunu sarsabilir.
Bu doğrultuda Libya’nın içinden
Kays Said’e yönelik ilk tepkiler,
Libya Devlet Yüksek Konseyi Baş-
kanı Halid Mışri’den geldi. Mışri,
seçilmiş organlara yönelik darbeleri
ve demokratik yolların feshedil-
mesini reddettiklerini ifade etti. 
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CEZAYİR’E ETKİLERİ

Cumhurbaşkanı Said’in son ka-
rarlarının hâlihazırda çalkantılı bir
dönemden geçen Cezayir yönetimi
tarafından hoş karşılanması da
oldukça düşük bir ihtimal olarak
görülmektedir. Tıpkı Tunus’ta ol-
duğu gibi Kovid-19 salgınının ya-
rattığı ekonomik sıkıntılarla bo-
ğuşan Cezayir, diğer taraftan Batı
Sahra krizinde rekabet içinde ol-
duğu Fas ile Pegasus Casus Yazılımı
üzerinden ciddi bir gerilim yaşa-
maktadır. Geçtiğimiz hafta Cezayir
Dışişleri Bakanlığından yapılan
açıklamada Cezayirli devlet görev-
lilerine karşı yürütülen casusluk
girişiminden dolayı Fas devleti kı-
nanmıştı. Mevcut sorunlu alt baş-
lıklara bir yenisinin eklenmesi ve
sınır komşusu Tunus’ta yaşanacak
siyasi temelli bir istikrarsızlık Ab-
dülmecid Tebbun yönetimini kay-
gılandırabilir. Bu kaygının arka
planında ise Cezayir’in 1990’larda
yaşadığı iç savaş tecrübesi göste-
rilebilir. 

Kays Said’in Cezayir’i farklı bir
yere koyduğunu da söylemek
mümkündür. İki ülkenin ticari
ilişkilerdeki karşılıklı
bağımlılığı ve en önemlisi
Tunus’un bölgesel anlamda
duyduğu güvenilir müttefik
ihtiyacı, Said yönetimini
Cezayir’in desteğini almaya
yöneltmektedir. Bu kapsamda
Cezayir Dışişleri Bakanı
Ramtan Lamamra 27 Temmuz
tarihinde Said’i ziyaret ederek
Cezayir Cumhurbaşkanı
Tebbun’un mesajını iletmiştir.

Muhafazakâr İslami Selamet Cep-
hesi’nin (FIS) ilk turda elde ettiği
başarılı sonuçların ardından iptal
edilen 1991 Aralık seçimleri ülkeyi
kaos ortamına sürüklemiş, takip
eden süreçte ise ülke silahlı çatış-
malara sahne olmuştu. Öyle ki,
Tunus’ta Nahda Partisi’ne yönelik
uygulamalar bir bakıma 1991 Ara-
lık Cezayir seçimlerinde FIS’e karşı
yapılan illegal ve anti-demokratik
müdahaleyi anımsatmaktadır. Hiç
şüphesiz Cezayirli karar vericilerin
yanında Cezayir halkının da yakın
tarihsel ve kültürel bağlar içinde
olduğu Tunus halkının yaşadığı
gelişmeleri kaygı ile takip ettiği
söylenebilir. Pek çok Cezayir va-
tandaşının kendi ülkesindeki yö-
netici elitlerden ya da başka bir
deyişle “derin devletten” rahatsızlığı
bilinmektedir. Hatta Cezayir’de bu
görüşü benimseyenler 2019 yılında
göreve gelen Cumhurbaşkanı Teb-
bun yönetiminin de hâlen asker
ağırlıklı bu elit grubun etkisi altında
olduğunu düşünmektedir. Bu an-
lamda Tunus, asker ve farklı elit
grupların hegemonyasının dışında
çoğulcu temsil anlayışının benim-
sendiği bir ülke olarak Cezayir hal-

kının sempatisini kazanmıştır. Do-
layısıyla başta Hirak hareketi olmak
üzere Cezayir’in halk tabanında
Tunus’un rol model olarak alındığı
ifade edilebilir. 

Öte yandan Kays Said’in Cezayir’i
farklı bir yere koyduğunu da söy-
lemek mümkündür. İki ülkenin
ticari ilişkilerdeki karşılıklı bağım-
lılığı ve en önemlisi Tunus’un böl-
gesel anlamda duyduğu güvenilir
müttefik ihtiyacı, Said yönetimini
Cezayir’in desteğini almaya yö-
neltmektedir. Bu kapsamda Cezayir
Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra
27 Temmuz tarihinde Said’i ziyaret
ederek Cezayir Cumhurbaşkanı
Tebbun’un mesajını iletmiştir. Tu-
nus Cumhurbaşkanlığından yapı-
lan açıklamada mesajın içeriğine
dair bilgi verilmese de Lamam-
ra’nın ziyareti oldukça manidar
bir zamanlamaya denk geldi. Sonuç
olarak Tunus’taki demokrasi yö-
nündeki ya da demokratik geliş-
meyi tersine çevirecek gelişmelerin
Kuzey Afrika bölgesindeki diğer
ülkelerinde iç-dış sosyo-politik ge-
lişmelerine etki etme kapasitesi
mevcuttur.
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