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Raşid el-Gannuşi, 1941 yılında Tunus’un 
güneyindeki bir köyde dünyaya gelmiştir. 
Eğitimli bir ailede büyüyen Gannuşi, eğitimini 
Zeytuniye Medresesinde tamamlamıştır. 
Çalışmalarına devam etmek için kısa bir süre 
Mısır’da ve bir müddet de Şam’da kalmıştır. 
Ardından Sorbonne Üniversitesinde 
yükseköğretimine devam eden Raşid 
el-Gannuşi’nin Tunus’a döndüğünde İslami 
düşünceleri netleşmiştir. Kısa sürede bir cemaat 
kurmuştur. Kurduğu cemaati siyasi zemine 
taşımak istediğinde otoriter rejim tarafından 
engellenmiş ve hapse mahkûm edilmiştir. 
Zeynelabidin bin Ali’nin, Habib Burgiba’yı 
tasfiye etmesiyle hapisten çıkan Gannuşi çok 
geçmeden Zeynelabidin bin Ali’nin de baskıcı 
rejimiyle yüzleşmiştir. 1989’da Gannuşi ve çok 
sayıda Nahda Hareketi mensubu hapis yerine 
sürgünü tercih ederek ülkeden ayrılmışlardır. 
Hareket, Arap Baharı’ndan beri Tunus siyasetini 
belirleyen etken partilerden biri olmaya devam 
etmektedir. Bu makalede Nahda Hareketi’nin iki 
kurucusundan biri olan Raşid el-Gannuşi’nin 
hayatı ve Nahda Hareketi genel hatlarıyla ele 
alınmıştır.

Raşid el-Gannuşi

Raşid el-Gannuşi, ilkokul eğitimini doğduğu köy 
olan Hama’da tamamlamıştır. Eğitimiyle birlikte 
ailesine çiftçilik işlerinde yardım etmiştir. 
Köylerinde, hafız ve okuma yazma bilen tek kişi 
olarak tanınan babası, aynı zamanda köyün 
müftülük görevini de yürütmüştür. Baskıcı laik 
rejime rağmen aile bireylerinin dini gelişimine 
önem vermiştir. Gannuşi’nin iki abisi de 
üniversite eğitimi için köyden ayrılınca, işlerinde 
ailesine yardım etmek için, ilkokul yıllarında bir 
dönem okulu bırakmak durumunda kalmıştır. 
Daha sonra eğitimine devam etmiş ve lise 
okumak için Gabes şehrine gitmiştir. Lisede 
gördüğü felsefe dersi, yaşadığı toplumda 
kendisini rahatsız eden durumları özgürce 
sorgulayabilmek adına onun için bir kaynak 
olmuştur. Medresedeki şeyhlerin derslerdeki 
üslupları Gannuşi’yi rahatsız etmiştir. Medrese 
dönemlerini anlatırken, hocalarının çağla 
yüzleşmekten kaçtıklarını ve İslami bir ekonomi 
ya da devletten söz edemediklerini ifade etmiştir. 
Hocaları, çağın meselelerine İslami bir bakış 
açısıyla yaklaşamazken modern bilimlerin çağın 
tüm sorunlarına çare aradığını görmüştür.
 
Lise eğitimini tamamladıktan sonra din bilimleri 
alanına yönelmek istememiş ve Alman Kültür 
Merkezinde yaklaşık bir yıl Almanca dersi 
almıştır. Doğu’ya gidip eğitimine devam etmek 

istediği için bir okula öğretmen olarak atanmış ve 
birikim yapmaya başlamıştır. Abileri yargıç ve 
avukat olan Gannuşi öğretmen olarak kalmayı 
hiçbir zaman düşünmemiştir. Bu sebeple bir süre 
sonra Mısır’a gitmiş ve Ziraat Fakültesine 
kaydolmuştur. Çocukluğunda ilkel tarımın 
zorluklarını fazlasıyla tecrübe ettiği için köyünü 
bu eziyetten kurtarmayı ve geliştirmeyi istemiştir. 
O dönem Doğu, Nasırcılık ideolojisiyle 
çalkalanırken, Gannuşi’nin eğitim için Mısır’ı 
seçmesinin sebebi de Abdülnasır’ın milliyetçi 
tutumuna duyduğu hayranlık olmuştur. Ancak 
çok geçmeden Cemal Abdülnasır ve Habib 
Burgiba arasında sağlanan uzlaşma sonucunda 
Tunus Devleti öğrencilerini ülkeye geri 
çağırmıştır. Gannuşi dönmek istememiş, bir 
arkadaşının yardımıyla Şam’a gitmiş ve lisede 
çok sevdiği felsefe alanında eğitim görmeye karar 
vermiştir.

Şam’a gittiğinde, okulunun ikinci yılında 
Abdülnasır’ı destekleyen bir partiye üye 
olmuştur. Bir yandan da İslam ve milliyetçilik 
hakkında araştırmalar yapmıştır. Araştırmaları 
sonucunda milliyetçiliğin Batı’dan ithal edilen bir 
ideoloji olduğuna ve kendisine öğretilen dinin, 
İslam’ın hakikatinden ziyade geleneksel bir 
yaşam tarzı olduğuna ikna olmuştur. Bu sebeple 
okulunun üçüncü yılında partiden ayrılmış ve 
İslami bir grup arayışına girmiştir. Özellikle Arap 
toplumlarının rüyası olan Arap milliyetçiliğinin 
ve Nasırcılık ideolojisinin 1967 hezimeti ile 
başarısızlığa uğraması onun için bir dönüm 
noktası olmuştur.

Raşid el-Gannuşi, Batı’yı tanıma amacıyla, o 
yılın yazında bir grup arkadaşıyla beraber Avrupa 
ülkelerine seyahate çıkmış ve 7 ay boyunca 
birçok farklı ülkeyi gezmiştir. Liberalizm, 
sosyalizm ve Batı’nın pozitivist sistemiyle 
yakından tanışmıştır. Temiz sokakları, fabrikaları 
ve ulaşımın kolaylığını Avrupa’nın herkese 
görünen güzel yüzü olarak görmüştür. Din ve aile 
gibi kavramların hor görülmesi, para hırsı, 
bireysel tatmin ve ego yarışının ise görmezden 
gelindiğini ifade etmiştir. Farklı ülkelerden gelen 
gençlerin, modern şehirlerin ihtişamına kapılarak 
yaşadıkları çözülme Gannuşi’de şok etkisi 
oluşturmuştur. Hayalindeki ışıltılı Avrupa imajı 
büyük ölçüde sönmüştür. 1968 yılında 
Suriye’deki eğitimini tamamladıktan sonra 
felsefe alanında yükseköğretimine devam etmek 
için Fransa’ya gitmiştir. Burada Tebliğ Cemaatine 
katılmış, Müslüman ve Arap öğrenciler için 
cemaatle birlikte faaliyetlerde bulunmuştur. 
Fransa’da geçirdiği yıllar, düşüncelerinde 
herhangi bir değişikliğe sebep olmamıştır.
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Nahda Hareketi

1956 yılında bağımsızlığa kavuşan Tunus’ta, 1957 
yılında Cumhuriyet ilan edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı makamına oturan Habib 
Burgiba, yönetimde yalnızca Batılı değerleri 
referans alarak laikliği vazgeçilmez ilke olarak 
kabul etmiş ve ülkede faaliyet gösteren İslami 
oluşumları sınırlandırmıştır. Kendisine Mustafa 
Kemal Atatürk’ü örnek alan Burgiba, Türkiye’nin 
kurulduğu yıllarda gerçekleştirilen devrimlere 
benzer reformlar gerçekleştirmiştir. Şer’i 
mahkemeleri kapatıp çok eşliliği yasaklamış ve 
Tunus toplumunda etkili olan Zeytune Camisinin 
faaliyetlerini devlet denetimine tabi tutmuştur. 
Başkanlığını yaptığı Neo-Düstur Partisi dışında 
herhangi bir muhalif hareketin siyasi faaliyette 
bulunmasına izin vermeyip, mevcut olan hareketleri 
de engellemiştir. 1974 yılında ömür boyu 
cumhurbaşkanlığını ilan eden Burgiba’nın sosyalist 
ve liberal ekonomi denemeleri başarısızlıkla 
sonuçlanınca ülkede yoksulluk artmış ve bunun 
sonucunda ekonomik kriz patlak vermiştir. 1978 
yılında binlerce sendikacının katıldığı ve halkın 
sokağa döküldüğü Kara Perşembe Olayları 
yaşanmıştır. Bu olaylar sonucunda 250-500 arasında 
kişi yaşamını yitirmiş, ayaklanmayı başlatan ve 
destekleyen birçok sendikacı tutuklanmıştır. 1984 
yılına gelindiğinde ekmek fiyatlarının yüzde yüz 
artmasıyla “Ekmek İsyanı” çıkmış ve isyan 
sonucunda yine birçok gösterici hayatını 
kaybetmiştir.

   Tunus’ta yaşanan bu sosyo-ekonomik buhranlar 
toplumda örgütlenmeleri artırmış ve muhaliflerin 
güçlenmesine zemin hazırlamıştır. 1960’ların 
sonunda Tunus’a dönen Gannuşi, Zeytune 
Camisinden arkadaşı olan Abdülfettah Moro ile 
birlikte kısa sürede İslami bir cemaat kurmuştur. 
Başlarda siyasetle ilgilenmeyip yalnızca dini dersler 
vererek faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Mesajları 
yalnızca katı laiklik uygulamalarının kaldırılması ve 
özgürlük odaklı olmuş ancak işçi olaylarının 
artmasıyla mesajları siyasileşmeye başlamıştır. 1979 
yılında yaşanan İran İslam Devrimi, Gannuşi ve 
beraberindekilere cesaret vermiş ve İslami bir 
grubun, otoriter laik bir rejimi devirebileceğini 
düşünmüşlerdir. O esnada Burgiba iktidarı, girilen 
krizden çıkmak için bir açılım hareketi başlatmış ve 
muhalif gruplara parti kurmaları için izin vermiştir. 
Bu açılıma kadar baskıcı rejimin İslam karşıtı 
uygulamaları nedeniyle faaliyetlerini gizli yürüten 
cemaat, 1981’de, baskıcı sekülerleşmenin 
durdurulması ve laikliğin kabul edilemeyeceğini 
içeren bir bildiri yayınlayarak İslami bir hareket 
başlattıklarını ve “İtticah-ı İslami” (İslami Yönelim 
Hareketi) adını aldıklarını açıklamışlardır. Açılım 

hareketiyle birlikte sırayla muhalif partiler 
kurulurken, İslami Yönelim Hareketi mensupları 
hakkında tutuklama kararı çıkmış ve yayınları 
yasaklanmıştır. Raşid el-Gannuşi de dahil olmak 
üzere hareketin üyeleri tutuklanmıştır.

 Hapishane yıllarında Gannuşi’nin düşünceleri 
farklılaşırken cemaatin söylemleri de yumuşamıştır. 
Hareket bu noktadan sonra, din ve devlet işlerinin 
ayrılığı, baskıcı rejim yerine düşünce özgürlüğü, 
bireysel haklara saygı ve demokrasi çizgisinde bir 
hareket olduğunu açıklamıştır. Demokrasi ve İslami 
normların ortak bir noktada buluşabileceğini, şeriat 
devleti yerine sivil devletin ve liberal medeni 
kanunların kabul edilebileceğini söylemlerine 
eklemişlerdir. 1984’de gerçekleşen “Ekmek İsyanı” 
sonucunda kamuoyunun sakinleştirilmesi için 
hapsedilenler hapisten çıkarılmış ancak 1987 yılında 
tekrar tutuklanmış ve bazıları idam cezasına 
çarptırılmıştır. Raşid el-Gannuşi ise ömür boyu 
hapis cezasına çarptırılmıştır. Aynı yıl Zeynelabidin 
bin Ali’nin Burgiba’yı darbeyle yerinden etmesiyle 
birlikte, “İtticah-ı İslami” de siyaset mecrasında 
kendine bir yer bulabilmiştir. Çok partili siyasi 
hayata geçişin ardından, 1989’da, hareket Nahda 
Hareketi ismini alarak siyasi bir parti olarak 
kurulmuştur. TEzilenin yanında olduğunu belirterek 
halk tabanından büyük bir destek toplayan partinin 
1989 seçimlerine girmesine izin verilmemiş, buna 
rağmen parti üyeleri seçime bağımsız olarak 
katılmış ve hatrı sayılır bir oy oranına ulaşmışlardır. 
Zeynelabidin bin Ali’nin çoğulcu vaatleri seçim 
sonrasında son bulmuş ve Nahda Hareketi 
mensupları hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. 
Raşid el-Gannuşi ise sürgünü tercih ederek 
ülkesinden ayrılmış ve böylece 2011 yılına kadar 
sürecek olan sürgün hayatı başlamıştır. 
  
Hareket, sürgün yıllarında pek aktif olamasa da 
farklı ülkelerde birçok kongre gerçekleştirmiştir. 
Gerçekleştirilen ilk kongrede Raşid el-Gannuşi 
başkanlığa seçilmiştir. Gannuşi’nin söylemleri 
sürgün yıllarında da değişmemiş ve daima 
uzlaşmaktan yana olduklarını dile getirmiştir. 
Özellikle 11 Eylül ile patlak veren İslami terör 
algısından etkilenmemek için her fırsatta silahlı bir 
grup olmadıklarını ve demokrasiyi desteklediklerini 
belirtmişlerdir. Çatışmanın ve şiddetin bir değişim 
aracı olamayacağını ve sosyal eşitliği, adaleti, 
bağımsızlığı ve uzlaşmayı benimseyerek hareket 
ettiklerini ve edeceklerini vurgulamışlardır.

 17 Aralık 2010’da, Tunus’ta,  Muhammed Buazizi 
isimli bir seyyar satıcının kendisini yakmasının 
ertesi gününde Tunus halkı sokaklara dökülmüş ve 
kötü yaşam koşulları, yolsuzluk ve ifade özgürlüğü 
gibi birçok problemi protesto etmişlerdir.  
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 Bu isyan 23 yıllık iktidarın sahibi Zeynelabidin bin 
Ali’nin ülkeden kaçmasına sebep olurken, benzer 
sorunları yaşayan Arap ülkelerinde de büyük 
ayaklanmaların kapısını açmıştır. Kısaca 
hatırlatmak gerekirse, Mısır’da Hüsnü Mübarek 
görevinden ayrılmış, Libya’da Muammer Kaddafi 
halk tarafından katledilmiş ve Suriye’deyse 
günümüzde hala devam etmekte olan bir savaşın 
fitilinin ateşlenmesine sebep olmuştur. Bin Ali’nin 
kaçmasıyla ülkeye dönen Raşid el-Gannuşi ve çok 
sayıda Nahda Hareketi mensubu da siyaset 
arenasına geri dönmüştür.
 
Nahda Hareketi, Bin Ali’nin ardından yapılan ilk 
seçimden galip çıkmış ancak Gannuşi, kendi 
deyimiyle “devrim sonrası ülkeyi düzlüğe çıkaracak 
politikalar üretmek” için başbakanlık koltuğuna 
oturmayı tercih etmemiştir. Nahda Hareketi kurulan 
koalisyon hükümetiyle göreve başlamıştır. 2013 
yılında iki muhalefet partisi üyesinin öldürülmesi 
sonucunda ise görevden çekilmiştir. Gannuşi’nin 
selefi cihatçı gençlerle diyalog kurularak ılımlı bir 
çizgiye çekilebilecekleri yönündeki söylemleri, 
muhalifler tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Selefi 
cihatçı grupların, şiddet içerikli eylemleri ve 
akabinde gerçekleşen suikast nedeniyle Nahda 
Hareketi’ne tepkiler büyümüştür. Bu noktada, 
Nahda Hareketi’nin olası bir krizi önlemek ve 
tepkileri hafifletmek için görevden çekilerek 
uzlaşmacı bir tavır izlediği söylenebilir. 2014 
yılında yapılan seçimlerden ikinci parti olarak 
çıkarken, sürdürdüğü uzlaşmacı rolü sayesinde son 
seçimlerde yine birinci parti olmuştur.  Raşid 
el-Gannuşi ise, parlamentoda en çok koltuğa sahip 
partinin başkanı olmasına rağmen yine aday 
olmayacağını açıklamıştır. “Ulusal uzlaşı” 
vurgusuyla her zaman Tunus Devleti yararına 
hareket ettiği ve edeceği mesajını veren Gannuşi, 
hala Tunus Meclis Başkanı olarak görevine devam 
etmektedir. Uluslararası birçok ödülün sahibi olan 
Gannuşi’nin kitapları muhtelif dillere çevrilerek 
birçok farklı ülkede yayınlanmıştır.
 
Sonuç

Bu makalede Raşid el-Gannuşi’nin hayatı, fikirsel 
dönüşümü ve bu dönüşümün Nahda Hareketi’nin 
ideolojisine olan etkisi genel hatlarıyla ele 
alınmıştır. Bu bağlamda, hareketin demokrasi 
yanlısı dönüşümü selefi cihatçı çevrelerden tepki 
almış ve bu çevrelerce tekfir edilmiştir. Her ne kadar 
Gannuşi, bu gruplarda aktif olan gençlerle diyalog 
kurularak çatışmaların bitirilmesinden taraf olsa da, 
bu gruplar uzlaşmacı tavır izleyen hareket için 
zaman zaman büyük problemler doğurmuştur ve 
hala bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. 
Kuruluşunun başlangıcında, söylemleri bu gruplarla 

benzer olan hareketin zaman için yaşadığı ideolojik 
dönüşüm bu gruplarla uzlaşamamanın ana kaynağı 
haline gelmiştir. Gannuşi’nin laiklik karşıtı ve şeriat 
devleti yanlısı tutumundan; çatışma karşıtı ve 
demokrasi yanlısı bir çizgiye kaymasında 
hapishanede geçirdiği zaman içerisinde yaptığı 
çalışmalar etkili olmuştur. Ayrıca çalışmaları 
sonucunda, demokrasi ve şer’i yönetimin temelde 
benzer unsurlara sahip olduğu ve İslami normlara 
uygun bir demokrasinin mümkün olduğunu anlattığı 
bir kitabı mevcuttur. Şu anda tamamen demokrasi 
yanlısı ve çatışma karşıtı olarak uzlaşmacı bir tavır 
sergileyen hareket, herhangi bir krizde kolayca 
yönetimden çekilerek uzlaşmacı söylemlerini 
eyleme dökmüş ve samimiyetini kanıtlamıştır. 
Sonuç olarak, ulusal ve uluslararası çevrelerden de 
takdir toplayan hareketin, bu tavrıyla, Tunus’un 
Arap Baharı sonrası geçiş sürecindeki istikrarı için 
etkili bir unsur olduğu ve uzlaşmacı tavrını 
sürdürdüğü sürece de etkili olacağı açıkça 
görülmektedir. 
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