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ARAP BAHARINDA SON DURUM: 

TUNUS NEREYE GİDİYOR? 

 

 

Lotfi Maktouf* 
 

 

17 Aralık 2010 ve 14 Ocak 2011 tarihleri  arasında Tunus’ta yaşanan ve Başkan Bin Ali’nin ülkeden 

ayrılmasıyla zirveye ulaşan gelişmeler, bu küçük Kuzey Afrika ülkesi ve ötesinin tüm siyasi, 

toplumsal ve ekonomik yüzünü değiştirdi. 

  

Olayların başlamasını takip eden ilk dönemde Tunus; gerçekten açık, demokratik ve çoğulcu Arap 

toplumu için bir deney alanı olarak algılanırken, Anayasa Meclisi kurmak üzere ülke tarihinde 

gerçekleşen ilk özgür seçimleri Ennahda çatısı altında örgütlenen İslamcıların kazanmasıyla adeta 

siyasal İslam’ın deney alanına dönüştü. Zaman gösteriyor ki İslamcılar, toplumun taleplerini –

özgürlük, onur ve istihdam– yansıtacak bir anayasaya sıcak bakmiyor, hatta süreç, Tunus toplumunu 

İslamcı bir vizyonla yeniden yaratma çalışmasına evrilmiş durumda. 

 

Tunus, Habib Burgiba önderliğinde, Fransa’dan bağımsızlığını 1956’da kazandığında temel strateji 

yoksullukla mücadele, altyapı inşası, toplumun eğitilmesi, kadın-erkek eşitliğinin tesisi ve barışçıl 

bir dış politika izlenmesi olarak belirlenmişti. Ancak Burgiba halkının demokrasiye hazır olmadığını 

düşündü ve klasik “hayat boyu başkanlık” tuzağına düştü ve başkanlık dönemi Kasım 1987’de Bin 

Ali’nin anti demokratik bir şekilde yönetimi devralmasıyal sona erdi. 

 

İfade özgürlüğünün tamamen engellenmesi, yoğunlaşan yolsuzluk ve işsizlik, zengin ile fakir 

arasında gittikçe büyüyen uçurum, ve kırsal bölgelerin tamamen tecrit edilmesi sonunda, 14 Ocak 

2011 ayaklanmasına yol açtı. Bu tür bir patlama ancak sivil toplumun spontane bir şekilde harekete 

geçmesiyle mümkün olabildi. Sokaklara dökülen insanlar başlangıçta hiçbir siyasi partinin –hatta 

İslamcıların bile– bayrağı altında değillerdi.  

 

Tunus ardarda iki büyük değişim yaşadı: Herhangi bir ideoloji veya liderden bağımsız hareket eden 

sivil toplumdan gelen başkaldırı ve İslamcıların ortaya çıkan iktidar boşluğunu doldurması. 

Ennahda’nın seçim zaferi; üyeleri Burgiba ve Bin Ali yönetimleri tarafından işkenceye maruz kalan 

bir siyasi oluşum olmasından kaynaklanan tarihi miras, geniş iletişim ağı, sıkı örgütlenme yapısı ve 

“Allah’a iman, yolsuzlukla mücadele ve onurlu bir yaşam ve böylesi bir yaşamı destekleme” vaat 

eden yalın mesajı ile açıklanabilir.   

 

Ennahda’nın siyasi projesinin iki temel dayanağı vardır:  

 

 Şeriat kuraldır. 

  Ulus-devlet modeli,  Hilafet sistemi ile bütün İslam toplumunu, yani ümmeti yönetmek olan 

nihai amaca uygun değildir. Bu nedenle, kimlik tanımlamaları ve bağlılıklar da “Tunuslu” 

değil “Müslüman” olmak üzerine kurulmalıdır. 

 

Bu tabloda, Selefiler katı bir İslam anlayışını, Ennahda ise “ılımlı İslam”ı destekliyor gibi 

görünmekte. Oysa, şahsi kanaatim, “ılımlılar”ı ve katı Selefileri ideolojik temellerde birbirinden 

ayırmaya çalışanlar hataya düşmektedirler. “Ilımlı” İslamcılar ve Selefiler arasında kategorik bir 
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ayrıma gitmek, yalnızca siyasi İslam’dan ürken veya ona şüpheyle yaklaşan kitleleri pasifize etme 

görevini görecektir. 

 

Ennahda, skandallar, kötü yönetim ve kamuoyunun duyduğu güveni kaybetme ihtimali karşı 

karşıyaya olduğu bu dönemde, sayıları hızla artan sivil toplum örgütleri bir umut ışığı olarak 

doğmakta. Tunus’un “DNA”sını yeniden yazmaya ilişkin bütün denemeler, Ennahda ile ilişkisi 

bulunmayan yeni sivil toplum ağı tarafından ısrarlı bir tepki ile karşılaşıyor. Kanaatimce bugün 

Tunus’ta demokrasi savaşının ilk ve son savunma hattını aktif sivil toplum oluşturuyor. 

 

Bugün Tunus; açık, çoğulcu ve kalkınma odaklı bir Arap ve Müslüman toplumu yaratmak ile geri 

dönüşü olmaz bir şekilde İslamcı, totaliter ve gerici modele savrulmak arasında bir seçim yapmak 

durumunda. İkinci seçeneğin gerçekleşmesini ve bir zamanlar elde edilebilir görünen meşru ve 

demokratik taleplerin tümden maziye gömülmesini ise yalnızca sivil toplum önleyebilir. 

 

*Lotfi Maktouf Tunus’taki “Almadanya” adlı, siyasi partilerden bağımsız bir STK’nın 

kurucusu ve başkanıdır. Bu makalenin orijinal metni Turkish Policy Quarterly Yaz 2012 

sayısında yayınlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen www.turkishpolicy.com sitesini ziyaret 

ediniz. 
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