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Fas ve Tunus’un Dış Politikalarının 

Belirleyicileri

Determinants of Moroccan and Tunisian Foreign Policies

Ertan EFEGİL

Abstract
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Bölge politikalarında, Fas Krallığı, Arap ülkeleri arasında arabuluculuk rolü oynamaktadır. 

Bu nedenle önemli Arap Zirvelerine ev sahipliği yapmıştır.
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FAS

Fas, Ürdün gibi, küçük bir ülkedir. Nüfusunun 

yarısı eğitimsizdir. Dış borç sorunu yaşamakta-

dır. Tarım ve turizm, en büyük ekonomik sek-

törlerini oluşturmaktadır. Ekonomik, siyasi ve 

güvenlik sıkıntılarından ve jeostratejik ve tarih-

sel geçmişinden ötürü, Fas, Avrupa Birliği ile 

kurumsal ilişkilere sahiptir. Bu nedenle, Avrupa 

Birliği ile ticari ve işbirliği antlaşmaları imzala-

mıştır. Bu sayede, Fas’ın sanayi ürünleri ayrıca-

lıklı bir şekilde Birlik pazarına girebilmektedir. 

Aynı zamanda imzalanan antlaşmalar ile Fas, 

Birlikten mali yardımlar alabilmektedir.1

Avrupa Birliği ile ilişkilerinde, Fas için Fransa 

öncelikli bir yere sahiptir. Özellikle Fas ve Fran-

sız elitleri ile entelektüelleri arasında sıkı yakın-

lık bulunmaktadır. Diğer taraftan Fransız yöne-

ticiler, Fas’ı, Afrika politikalarında atlama taşı 

olarak görmektedir.
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Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, NATO ile yakın işbir-

liği içerisindedir. Özellikle NATO üyesi Fransa, 

İspanya ve ABD ile ikili askeri tatbikatlar gerçek-

leştirmektedir. NATO üyelerinden ihtiyaç duy-

duğu askeri yardımları elde eden Fas, ABD’nin 

Sahra Bölgesi Terörle Mücadele Girişimi’nin ak-

tif üyesidir.2 

Bölge politikalarında, Fas Krallığı, Arap ülke-

leri arasında arabuluculuk rolü oynamaktadır. 

Bu nedenle önemli Arap Zirvelerine ev sahip-

liği yapmıştır. Aynı zamanda Fas, Arap Mağrip 

Birliği’ni oluşturmak için yoğun çaba harcamak-

tadır. Radikal İslami tehdidin ortaya çıkmasını 

engelleyebilmek amacıyla Fas yönetimi, ekono-

misi ve toplumsal yapısı için talep edilen deste-

ği sağlayabilmek için güvenlik kartını büyük bir 

ustalıkla kullanmaktadır. 

Fas’ın siyasal kültürünün en temel özelliği, gü-

vensizliktir. Bu durum, Fas halkının yöneticile-

rine karşı tutumlarında ve siyasal elitlerin kendi 

aralarındaki ilişkilerinde gözle görülür bir şekil-

de gözlemlenebilmektedir. İkinci özellik ise, ent-

rikalara dayalı siyaset anlayışıdır. 

Siyasi otorite, öncelikle resmi siyasi kurumlar-

dan değil, gayrı resmi kişisel ilişkilerden beslen-

mektedir. Bu nedenle yetkililerin karar alırken 

uymak zorunda oldukları veya genel olarak ka-

bul gören resmi kurallar mevcut değildir. Patri-

monyal yapılar, siyasal hayatı tahakkümü altında 

tutmaktadır. 

Üçüncü özellik ise siyasi kilitlenmedir. Fas’ın si-
yasal kültürü, İslam anlayışından ötürü, Kralın 
otoritesini, gücünü kolaylaştırıcı/pekiştirici rol 
oynamaktadır. Çünkü ülke genelinde Kralı eleş-
tirmek yasaklanmıştır.

Siyasi, ekonomik ve askeri yapılanmalarının 
merkezinde yer alan Fas Kralı, en üst otoritedir 
ve Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmek-
tedir. Krallığın merkezinde, Kraliyet Sarayı ve 
dört egemen/temel bakanlıklar (İçişleri, Adalet, 
Dışişleri ve İslami Olaylar) yer almaktadır. Kral, 
bu bakanları doğrudan atamakla yetkilendiril-
miştir.3

Kraliyet ailesi, ülkenin en büyük holdinginin 
sahibidir. Bu ticari kuruluş (Omnium Nord Af-
ricain), ülkenin ekonomisinde belirleyici rol oy-
namaktadır. Kraliyetin patronaj özelliğini kulla-
nan Fas Kralı, siyasi ve ekonomik elitleri belli bir 
dengede tutmakta ve bu elitlerin üzerinde kendi 
hâkimiyetini pekiştirmektedir. Bu nedenle ülke-
deki merkez ve sağ partiler, Kraliyeti destekle-
mektedir. Seçimlere, 26 siyasi parti katılmakta-
dır.

Askeri elitler, rejime destek vermektedir. Ülke-
de, etkili sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. 
Yine de ülkede dış politika kararları, Kral ve Kra-
lın yakınındaki kişisel danışmanları tarafından 
alınmaktadır.4 

Fas’ın Akdeniz’deki çıkarları, jeopolitik ve eko-
nomik koşullarından ve tarihsel geçmişinden 

üretilmektedir. 
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TUNUS

Coğrafi Özellikleri

Coğrafi konumu, Tunus’u, bölgesel, kıta-içi ve 

uluslararası güçlerin çıkarlarına açık hale getir-

mektedir. Tunus, toprak, nüfus ve askeri yapı 

bakımından küçük bir devlettir. Coğrafi konumu 

ve tarihi geçmişi ile birlikte, Tunus halkı, dış güç-

lerin ihtiraslarına kendilerinin her zaman maruz 

kaldıklarının farkındadır. Bu nedenle, dış politi-

ka eylemlerinde, Tunus yönetimi, bu durumu en 

az düzeye indirgemeye gayret etmektedir.

Tunus, coğrafi olarak, Akdeniz, Avrupa ve Orta 

Doğu bölgeleriyle doğrudan bağlantı içerisin-

dedir. Tarihsel olarak, Afrika’yı Avrupa ve Orta 

Doğu’ya bağlayan geçiş güzergâhı üzerinde yer 

almaktadır.5

Tunus orta seviyede doğal kaynaklara sahiptir. 

Su sıkıntısı yaşamaktadır. Turizm sektörü olduk-

ça gelişmiştir. Nüfusu azdır. İç ve dış politika-

ları, istikrarlı iç siyasal, bölgesel ve uluslararası 

çevrenin taleplerini karşılayacak şekilde formü-

le edilmektedir. Bu sayede, Tunus, ekonomik 

imkânlardan en üst seviyede faydalanmaya gay-

ret etmektedir.

Tunus, bir yandan Avrupa ülkelerinin, diğer yan-

dan Cezayir, Fas ve Libya gibi bölgesel ihtiraslara 

sahip ve kendisinden daha güçlü olan devletlerin 

dış politikalarını yakından takip etmektedir.

 

Ekonomik Koşullar 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Tunus, zengin 

doğal kaynaklara sahip değildir. Özellikle su kay-

naklarına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle tarım 

sektörü, iklimsel değişikliklerden doğrudan etki-

lenmektedir. Turizm sektörü oldukça gelişmiştir. 

Nüfusu ise göreceli olarak azdır. Bu nedenle Tu-

nus, dış yardımlara, yabancı yatırımlara ve kredi-

lere bağımlı bir ülkedir. 
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Ekonomik koşulların zorlaması nedeniyle ve Ce-

zayir, Libya gibi toprak hırsları olan ülkelere kar-

şı kendi rejiminin güvenliğini sağlama ihtiyacı 

sonucu, Tunus, ABD ile yakın ilişkilere sahiptir. 

Soğuk Savaş döneminde, Tunus, eski Sovyet blo-

ğu üyesi olan devletler ile ticari ilişkilerini geliş-

tirmiştir. Ekonomik işbirliği temelinde, Tunus, 

Mağrip ülkeleri arasında Ekonomik Birliktelik 

kurmaya gayret etmiştir. Soğuk Savaş sonra-

sı dönemde, ABD ile ilişkilerini muhafaza eden 

Tunus, Mağrip bölgesinde istikrarın sağlanıl-

ması için Amerikanın askeri yardımına ihtiyaç 

duymaya devam etmiştir. Avrupa ülkeleriyle iliş-

kilerini geliştiren Tunus, dış ticaretinin yaklaşık 

yüzde 75’ini Avrupa menşeli firmalar ile gerçek-

leştirmektedir.6

Siyasal Kültür

Tunus’un siyasal kültürünü şekillendiren yegâne 

kavram, ulusal birlikteliktir. Tunus, birleşik si-

yasal yapı olarak yönetilmektedir. Çünkü de-

mografik olarak Tunus, Fas’ın aksine, önemli 

seviyede etnik ve kültürel bölünmelere sahip de-

ğildir. Tunusluların hemen hepsi, Arap ve Sünni 

Müslüman’dır.

Arap Baharı öncesi dönemde rejim, Tunus’un 

Arap ve İslami mirasını, Akdenizlilik boyutuy-

la dengelemeye gayret etmiştir. 1956 yılından 

sonra, rejim, Arap kültürünün/kimliğinin geliş-

tirilmesine (halkın Araplaştırılmasına) ve Arap-

İslam ve Fransız-Avrupalı kültürlere dayalı çok 

kültürlü normatif düzenin inşasına ağırlık ver-

miştir. Devlet Başkanı Bin Ali, Tunus’un kimli-

ğinde şu unsurların bulunduğunu ifade etmiştir: 

Arap, Afrikalı, İslami, Mağripli ve Akdenizli.7

İslam ve Kimlik

Fransız Devrimi’nin benimsediği milliyetçilik, 

adalet, eşitlik ve insani değerler, Arap kültürüyle 

birlikte, Tunus kimliğinin bir parçasıdır. Fransız 

medeniyeti, modernleşme için gerekli olan de-

ğerleri ve stratejileri, Tunuslu yöneticilere sun-

maktaydı. Bu anlamda, Tunus ve Fransız kültür-

lerinin bir sentezi, toplumun yeniden şekillendi-

rilmesi ve geliştirilmesi için gerekli araçlar olarak 

kullanıldı. Fransa ile ortak tarihi ve kültürel ya-

kınlık, ticari ilişkiler, iş göçü ve mali yardımlar, 

Tunus’un bu ülkeyle yakın işbirliği içerisine gir-

mesini kolaylaştırmıştır. 

Devlet Başkanı Burgiba, Tunus’un Arap ülkeleri 

arasında kendisine has bir kimliğe sahip oldu-

ğunu belirtmekteydi. Yukarıda da açıkladığımız 

kimliksel özelliğinden ötürü, Tunus, Batılı ülke-

ler ile yakın ilişkiler kurma konusunda herhangi 

bir sıkıntı yaşamadı. ABD ile askeri ve ekonomik 

ilişkileri, bu ülkeyle stratejik ilişkiler kurmasına 

yardımcı oldu. Yine de toplumsal baskılardan 

ötürü, Tunus yönetimi, ABD’yi, İsrail konusunda 

desteklemekten kaçınmıştır.8

Son zamanlarda İslam, Tunus’un iç ve dış po-

litikasında daha görülür hale gelmiştir. Yine de 

pragmatist talepler ve ulusal çıkarlar, Tunus’ta 

ideolojik inançların önüne geçmiştir.

Devlet Yapısı

Tunus’ta rejim, muhalefet partilerinin varlığına 

izin vermektedir. Yine de Ulusal Meclis’te sınır-

lı sayıda muhalefet partisi temsil edilmektedir. 

Yönetim, çıkar grupları ve muhalefet partileriy-

le belli bir düzeyde istişarede bulunmaktadır. 

Derneklerin/Cemiyetlerin kurulması konusu, 

Tunus’ta teşvik edilmektedir.

Çoğulcu katılıma, belli bir düzeye kadar olum-

lu bakılmaktadır ve diyalog içerisine girilmesini 

hoşgörüyle karşılayan rejim, yine de kendisinin 

hâkim konumunu tehlikeye atacak ve/veya poli-

tika önceliklerine karşı gelecek girişimlere kesin-

likle onay vermemektedir.

Devlet Başkanları, siyasi geleceklerini güvence 

altına alabilmek için liberal ekonomi taraftar-

ları, teknokratlar, işadamları ve askeri/güvenlik 

elitleri ile ittifak ilişkisi içerisine girmiştir. Örne-

ğin, Devlet Başkanı Bin Ali, kişisel siyasi gücünü 

pekiştirebilmek amacıyla, muhalefet partilerine 

hükümette bazı bakanlıklar vermiştir.9 

Aynı zamanda rejim, çeşitli kurumsal yapıların 

desteğiyle kendi gücünü sağlamlaştırmıştır. Ana-

yasal Demokratik Partisi, Tunus siyasal hayatına 
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egemen olan yegâne partiydi. Parti, serbest pazar 

ekonomisinin ilkelerini benimsemişti. Muhalefet 

partileri de mevcut idi. Ancak bu partilerin sos-

yal tabanları bulunmamaktaydı. Sonuçta Tunus 

hesap vermeyen bir otoriter kişi tarafından yö-

netilen tek-partili sisteme sahip bir ülke haline 

gelmişti.10

Liderlik ve Dış Politika Yapım Süreci

Tunus’ta, Devlet Başkanı, dış politikayı belir-

leyen yegâne otoriteydi. Dışişleri Bakanlığı ise, 

Devlet Başkanı tarafından belirlenen dış politi-

kayı uygulamakla yükümlüydü. Devlet Başkanı 

da, dış politikayı belirlerken, kendi yakınındaki 

danışmanlara ve diğer devlet kurumlarına danış-

maktaydı.

Dışişleri Bakanlığı, hazırlık raporları hazırlaya-

bilmekte ve Devlet Başkanı’na bazı dış politika 

seçenekleri sunabilmekteydi. Bazı lobi grupla-

rı ve muhalefet partileri de, görüşlerini, Devlet 

Başkanı’na iletebilirlerdi.11

Dış politika, Parlamento’da düzenli olarak tartı-

şılabilmekteydi. Her yıl Dışişleri Bakanlığı, hükü-

met programını, Parlamentoya sunmaktaydı. Bu 

programda, dış politika konusu da yer almaktay-

dı.

Siyasi ve Dış İlişkiler Komisyonu da dış politikayı 

tartışmakta ve Dışişleri Bakanı kanalıyla Devlet 

Başkanı’na önerilerini sunabilmekteydi. Komis-

yon’daki bütün tartışmalar, kamuoyunun dikka-

tine sunulmak amacıyla, Resmi Gazete’de yayım-

lanmaktaydı. Parlamento, dış politika konularını 

sadece tartışabilir ve tavsiyelerde bulunabilirdi, 

ancak karar alamazdı.

Sadece Devlet Başkanı, dış politikayı belirle-

mekle yetkiliydi. Dış politikanın önceliklerini 

belirleyen Devlet Başkanı, dış politikada, kendi 

kişisel özelliklerini, tecrübelerini ve ihtiraslarını 

yansıtmaktaydı. Örneğin, Burgiba döneminde, 

dış politika, laik, modernleşmeci, Batı-yanlısı ve 

pragmatist idi. Bin Ali için, iç istikrar ve bölgesel 

güvenlik, kendi rejiminin güvenliği için elzem 

bir konuydu. Bu anlayışın en önemli unsuru ise, 

Tunus’un küresel ekonomik sistem ile bütünleş-

mesiydi. Bin Ali, dış politikasının, Tunuslu, Arap 

ve Müslüman hassasiyetleri dikkate aldığını be-

lirtmekteydi, çünkü Tunus’un dış politikası, Batı-

yanlısıydı ve küresel ekonomik sistem ile bütün-

leşmeyi öngörüyordu.12

1991 yılında, Tunus, Irak’ın Kuveyt’i işgal etme-

sine karşı çıktı. Ancak Tunus halkının Amerikan 

güçlerine karşı güçlü bir şekilde karşı çıkması so-

nucunda, Bin Ali, Irak yönetimine karşı söylem-

lerini yumuşatmak zorunda kaldı.

Dış Politikanın İşleyişi

Küresel düzeyde iyi ilişkiler içerisinde olmak, 

Tunus’un ulusal çıkarlarına hizmet eden en iyi 

dış politika adımıydı. Böylece Tunus, pragmatist, 

tarafsız bir dış politika izlemiştir. Uluslararası ör-

gütler, Tunus’un çıkarlarına hizmet eden olumlu 

araçlar olarak görülmüştür. Dış politikasının te-

mel ilkeleri şunlardır: Bölgesel güvenliğe duyu-

lan ihtiyaç ve ekonomik ve ticari ilişkileri daha 

ileri düzeye getirme isteği.

Devlet Başkanı Bin Ali, küresel aktivitelere, ulus-

lararası konferanslara ve diplomatik girişimlere 

katılarak, Tunus’un, dünya kamuoyu önündeki 

imajını geliştirmeye çalışmıştır.
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Zayıf devlet yapısından ötürü Tunus, komşu 

devletler ile özellikle Cezayir ve Libya ile iyi iliş-

kiler içerisinde olmaya öncelik verdi. Çünkü bu 

ülkelerin liderlerinin ihtirasları ve önceden tah-

min edilemeyen iç siyasi yapıları, bölgesel istik-

rarı ciddi düzeyde tehdit ediyordu.13 

Dış politikasında, Tunus, ılımlı, Batı-yanlısı du-

ruşunu her zaman sürdürdü. Bu duruşun sonu-

cu olarak, Fransa ve ABD gibi Batılı ülkeler ile 

askeri ve güvenlik düzenlemeleri içerisine girdi. 

Soğuk Savaş döneminde, Tunus, Yugoslavya, Po-

lonya, Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti 

ve Sovyetler Birliği ile siyasi ilişkiler yerine eko-

nomik ve ticari ilişkilerini geliştirdi.

Devlet Başkanları için, Tunus, birbirleriyle iç içe 

giren dört bölgesel dairenin merkezinde yer alı-

yordu: Mağrip, Arap Dünyası, Afrika ve Üçüncü 

Dünya. Tunus, ekonomik bütünleşme yoluyla 

büyük Mağrip Birlikteliğini destekliyordu. An-

cak bu ülkeler arasında siyasi ve ideolojik birlik-

teliğe sıcak bakmıyordu.14

Ortadoğu bölgesi, Soğuk Savaş döneminde, 

güçlü bölgesel devletlerin etkisi altında bulu-

nuyordu. Örneğin, Mısır Devlet Başkanı Nasır, 

Pan-Arap politikalar izleyerek, bölgede Mısır’ın 

hâkimiyetini kurmayı amaçlıyordu.

Tunus, Afrika ülkelerinin bağımsızlık mücadele-

lerine destek verdi. Ekonomik bütünleşme kana-

lıyla, Tunus, Frankafon Afrika ülkeleri arasında 

işbirliğinin kurulması için yoğun çaba harcadı. 

Bu sayede Tunus’un ürettiği mallar için yeni pa-

zarlar ortaya çıkarmaya gayret etti.

Uluslararası sorunların barışçıl yöntemler ile çözülmesi taraftarı olan Tunus, devletlerin içişlerine karışmama ve karşılıklı saygı

temelinde devletlerarası ilişkilerin geliştirilmesini desteklemektedir.
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Mağrip politikasına baktığımızda, Tunus, Ceza-

yir, Libya, Moritanya ve Fas (dört Kuzey Afrika 

devletleri) ile bölgesel ekonomik bütünleşme 

içerisinde olmak için yoğun çaba harcadı.15

Batı-yanlısı yönelimine rağmen, Tunus, Arap 

toplumunun sadık üyesi olarak Orta Doğu’daki 

konumunu muhafaza etti. Tunus halkının, Fi-

listinlilere verdiği güçlü destekten ötürü Tunus 

yönetimi, Arap dünyası ile dayanışma içerisinde 

olmaya özel önem gösterdi.

Tunus, uzun yıllar Batı yönelimli dış politika güt-

tü. Özellikle tarihsel mirası ve coğrafi konumu, 

bu tür politikanın güdülmesine yardımcı oldu. 

Burgiba ve Bin Ali dönemlerinde, Batı-yanlısı 

bakış açısı, dış politikada daha fazla görünür hale 

geldi. ABD ve Avrupa ülkeleri açısından, Tunus, 

oldukça sürtüşmesi/çatışmacı bir ortamda, ılımlı 

bir aktör olarak bölgede yer alıyordu. NATO’nun 

güvenilir dostu olarak görülen Tunus, Filistin’de 

sorunun çözümü yönünde ortaya konulan giri-

şimleri destekledi ve 11 Eylül saldırılarının ar-

dından terörle mücadele konusunda ABD ile iş-

birliği içerisine girdi.

Batılı devletler, her zaman Tunus’ta reformcu 

ekonomik politikaların hayata geçirilmesini güç-

lü bir şekilde destekledi. Uluslararası sistem dü-

zeyinde Tunus’un dış politikasına baktığımızda, 

Tunus, Soğuk Savaş sonrası dönemde, ABD ile 

ilişkilerini sürdürmeye devam etti ve ABD’nin 

askeri yardımı, Mağrip bölgesinde istikrarın sağ-

lanılmasında önemli bir unsur olarak değerlen-

dirildi.16

Tunus’un istikrarı, Amerikan taahhütlerinin ko-

runması için, yeterli öncelik olarak düşünüldü. 

Devlet Başkanları, Tunus’un geleceğinin, Avrupa 

ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesine bağlı oldu-

ğunu öngörüyorlardı. Çünkü ekonomik açıdan 

kalkınabilmek için Tunus, Avrupa’ya ihtiyaç du-

yuyordu. Radikal İslami terör eylemlerine karşı, 

Arap devletleri arasında muhtemel işbirliğinin 

geliştirilmesi çabalarına destek verdi.

Tunus’un bölgesel statüsü belirsizdir veya en 

azından çok boyutludur. Onun Afrika’ya yönelik 

bölgesel statüsü, düşük düzeyde ekonomik fır-

satlar veya siyasi baskılar öngörüyordu. 1980le-

rin sonunda, Tunus rejimine karşı sınır ötesi ra-

dikal İslami meydan okumalar, bölge-altı çatış-

malar üzerinde, Tunus yönetiminin daha somut 

politikalar planlamasına neden oldu.

Tunus, bölge devletleriyle ekonomik işbirliği 

ilişkileri içerisinde olmayı arzuluyordu. İsrail ile 

alt-düzeyde diplomatik ilişkiler kuran Tunus, 

İsrail’in, yeni yerleşimciler politikasını eleştirdi. 

1980’lerde ekonomik kriz içerisine giren Tunus 

yönetimi, küreselleşmeye uygun şekilde politi-

kalarını yeniden şekillendirdi. Ancak halk, ABD 

ve Avrupa ülkelerini, kültürel ve ekonomik yayıl-

macı politikalar gütmekle suçladı.17 

Arap Baharı Sonrası Dış Politika İlkeleri

Arap Baharı sonrası kurulan yeni hükümetin dış 

politikaları ilkeleri şu kavramları içermektedir: 

Barışçıl devlet, uluslararası yasallık, devletler ile 

insanlar arasında karşılıklı anlayışın, toleransın 

ve dayanışmanın koşullarının güçlendirilmesi, 

uluslararası ilişkilerde daha fazla adaleti, demok-

rasiyi ve dengeyi sağlamak, insanlığın çıkarına 

olacak şekilde güvenliği, istikrarı, refah ve geliş-

meyi pekiştirmek.18

Uluslararası sorunların barışçıl yöntemler ile 

çözülmesi taraftarı olan Tunus, devletlerin içiş-

lerine karışmama ve karşılıklı saygı temelinde 

devletlerarası ilişkilerin geliştirilmesini destekle-

mektedir.

Bu ilkeler ışığında, Tunus, aşağıdaki hedefleri 

hayata geçirmeye çalışmaktadır:

-

liği sağlamak ve Avrupa Birliği başta olmak 

üzere bütün bölgesel kuruluşlar ile ilişkilerini 

pekiştirmek.

-

mek, bu ülkeler arasında ekonomik işbirliğini 

güçlendirmek.

-

mek.

AB-Akdeniz işbirliği sürecini desteklemek.
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işbirliğini geliştirmek (Tunus’un ekonomik 

kalkınması için).19

Aynı zamanda uluslararası barış ve güvenlik ala-

nında, Tunus, şu ilkeleri savunmaktadır:

-

me kavuşturmak.

-

mek.20

Tunus, bölgesel sorunlarda da aktif rol oyna-

maya başlamıştır. Örneğin, Suriye’nin Dostları 

Zirvesine ev sahipliği yapmıştır. Arap Mağrip 

Birliği’nin yeniden canlandırılabilmesi için Tu-

nus Devlet Başkanı, Afrika ülkelerini ziyaret et-

miştir. Fransa’nın yanı sıra, İngiltere ile de iliş-

kilerini geliştiren Tunus’un, bölgesel güç haline 

gelmesi beklenmemektedir. Çünkü Tunus, iç 

istikrarsızlıklarla ilgilenmek zorundadır ve zaten 

küçük bir devlettir. Öncelikle Tunus’un turizm 

sektörünü yeniden canlandırması, yabancı yatı-

rımcıyı çekmesi ve ekonomik kalkınmaya ağırlık 

vermesi gerekmektedir. Geçmiş yönetime naza-

ran, sivil toplum kuruluşları, hükümetin politi-

kalarını eleştirme konusunda daha fazla özgür-

lüğe sahiptir.

Sonuç

Fas ve Tunus, Kuzey Afrika’da yer alan iki küçük 

ülkedir. Her ne kadar aynı coğrafyada yer alsalar 

da, kimlik, milliyetçilik, kültür gibi alanlarda-

ki farklı özelliklerinden ötürü farklı dış politika 

izlemek durumunda kalmaktadırlar. Yine de bu 

iki ülke, Batılı devletlere karşı diğer Arap ülkele-

rinin aksine önyargılı tutum sergilememektedir. 

Aksine Batılı ülkeler ile ilişkilerinin geliştirilme-

sine gayret etmektedirler. Batılı yaklaşım sergi-

lemelerinin nedenlerinden birisi, Batı kültürünü, 

kendi kültürlerinin bir parçası olarak görmeleri, 

diğeri de ekonomik ve askeri açıdan yetersiz ol-

malarıdır. 

Fas’a bakıldığında, Fas entelektüelleri, Fransız 

elitleri ile benzer düşünce yapılarına sahiptir. 

Tunus’ta da benzer bir yaklaşım söz konusudur. 

Fas’ın siyasal kültürü, ülkenin dış politikasının 

belirlenmesinde rehber rolü oynamaktadır. Ül-

kede karar verme sürecinde, diğer ülkelerde ol-

duğu gibi, liderler belirleyici konumdadır. Ülke 

yönetiminde, bürokratik ilişkileri belirleyen ku-

rallar, daha çok gayrı resmî düzeyde ilişkilerdir. 

Patrimonyal yapılar, siyasal hayatı kontrolü altı-

na almıştır. İslami anlayışta, bu duruma destek 

vermektedir. Ülkede Kralı eleştirmek yasaklan-

mıştır.

Küçük ülke olmasına rağmen, Fas, Sahra-altı 

bölge politikalarına müdahale etmekte ve Arap 

Mağrip Birliği’nin oluşturulmasına ön ayak ol-

maktadır.

Tunus, Libya ve Cezayir gibi ihtiraslı komşula-

ra sahip olmasından ötürü, Ürdün gibi, ABD 

ile stratejik ilişkilerini geliştirmiştir. Ekonomik 

sıkıntılarından ötürü, Mağrip ülkeleri arasın-

da ekonomik entegrasyon sürecini destekleyen 

Tunus’un siyasal kültürü, ulusal birlikteliği sa-

vunmaktadır. Tunus, Fas’ın aksine, etnik ve kül-

türel bölünmelere sahip değildir.

Arap kültürüyle birlikte, Fransız Devriminin te-

mel ilkeleri, Tunus’un kimliğinin parçası olarak 

kabul edilmektedir. Bu kültürel anlayışının sonu-

cu olarak, Tunus, Batılı ülkeler ile yakın ilişkiler 

içerisinde olabilmektedir. Yine de Filistin soru-

nunda halkın tepkisinden ötürü Filistin yanlısı 

politika izlemek durumunda kalmaktadır.

Tunus’ta belli bir düzeyde siyasal çoğulculuğa 

izin verilmektedir. Ancak Devlet Başkanları, ül-

kenin kaderini belirleyen yegâne aktördür. Dış 

politikayı belirleyen kişi de, yine Devlet Başka-

nıdır.

Tunus, Arap Baharı sonrası dönemde de, geç-

mişte uygulanan dış politika ilkelerini sürdür-

mek zorunda kalmıştır. 

O 
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