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Tunus ordusu TSK’yı mı örnek alıyor?
Arap medyası, devletin laik temel ilkelerini 
korumakla görevli Tunus ordusunu, “Atatürk 
projesinin bekçisi” olarak nitelediği Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin izinde gitmekle tanımladı 

Tunus’ta Bin Ali’nin halk ayaklanmasıyla 
devrilmesinin ardından ülkenin yeni siyasal modeli 
ile ilgili tartışmalar da başladı. Arap Dünyası’nın 
en önemli gazetelerinden, Londra’da yayımlanan 
El Şark El Avsat gazetesinin Genel Yayın 
Yönetmeni Tarık El Humeyyid, önceki gün 
kaleme aldığı başyazısında, Tunus ordusu Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) benzetildi. 
El Humeyyid yazısında, “Şimdi tüm dikkatler 
Tunus ordusuna yönelmiş durumda. Zira Bin Ali 
ülkeyi terk etmeden önce göstericilerle karşı 
karşıya gelmemek için geri çekilen ordu, bugün 
güvenliği sağlamak ve devrik liderin adamlarıyla 
mücadele için sokaklara dönüyor. Peki Tunus 
ordusunun rolü nedir? 1980’lerdeki Türk 
ordusunun izinden mi yürüyor?” sorusunu 
gündeme getirdi. 
El Humeyyid, “Ordu Tunus’un bağımsızlığından 
sonra sokakları kontrol altına almak için 26 Ocak 
1978 ve 3 Ocak 1984’te ekmek ayaklanmaları 
sırasında iki kez kontrolü ele aldı. Peki ordu bu sefer niçin uzak durdu ve gösterilere 
karşı koyup Bin Ali’yi korumadı? Acaba Tunus ordusu, Atatürk’ün projesinin 
bekçisi olan Türk ordusunun 1980’lerdeki rolünü mü oynuyor?” dedi. Yayın 
yönetmeni “Ordu açıkça iktidarda gözü olmadığı sürece bizim için yeni bir dönemle 
karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu da Tunus ordusunun, devleti ve laik temel 
ilkelerini koruma görevini üstlenmiş olan TSK’nın izinde yürüdüğünü ortaya 
koyuyor” diyerek, en başta sorduğu “Tunus ordusu, 1980’lerdeki Türk ordusunun 
izinden mi yürüyor?” sorusuna evet yanıtını vermiş oldu.  
 
Tunus’un AKP’si 
Tunus’un sürgündeki El Nahda Partisi lideri Raşid Gannuşi ABD’nin ünlü ekonomi 
gazetesi Financial Times’e verdiği röportajda ülkesine demokrasinin yerleşmesi için 
geri dönmeye hazırlandığını açıklarken, kendisine AKP’yi örnek aldığını söyledi. 
Gannuşi, “Bizim düşüncelerimiz AKP’ninkine benziyor. Zaten benim birçok eserim 
Türkçeye de çevrildi ve çok okunuyor” diye konuştu. 
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- Devrik lider Bin Ali’in kızkardeşi Niame Bin Ali (73) tedavi gördüğü Tunus’un 
Suse kentinde kalp krizinden öldü. Bin Ali’nin ailesinden 33 kişi, “Tunus’a karşı suç
işlemekten” tutuklandı. 
-  Tunus geçici Devlet Başkanı Fuad Mebazza, geçmişle bağlarını tamamen 
koparacaklarını açıkladı.   
-  Tunus’ta cezaevlerindeki siyasi tutukluların tamamı serbest bırakıldı. 
-  Arap liderlerinin Mısır’da bugün yapacakları zirvede, protestoların arttığı 
ülkelerdeki zayıf ekonomileri düzeltmek için          2 milyar dolar yardım yapma 
kararı almaları bekleniyor. 
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